Agrofood

Nieuwe haverketen glutenvrij
Plantenfysioloog Luud Gilissen van Plant
Research International werkte aan het
opzetten van een glutenvrije keten voor
haver. Het succes daarvan leidde tot
een nieuw initiatief met medewerking
van meer bedrijven om een haverketen
op grotere schaal op te zetten.
Gilissen deed onderzoek naar de teelt, de
samenstelling van inhoudsstoffen en de bakkwaliteit van een aantal geselecteerde haverrassen. Hij is enthousiast over haver. ‘Haver is
een ten onrechte vergeten gewas. Mensen met
glutenintolerantie kunnen het verdragen, maar
het is ook gezond voor andere mensen, onder
andere tegen hart- en vaatziekten en diabetes.
Het past in teeltrotaties met maïs en is goed
te gebruiken in de bioraffinage.’

Aanvankelijk werd een haverketen op kleine
schaal opgezet, specifiek gericht op glutenvrije
producten voor coeliakiepatiënten. Gilissen
benaderde daarvoor Rob van den Berg, directeur van Graanpletterij de Halm uit HeeswijkDinther. ‘Wij maken onder andere muesli’s, en
haver is onze belangrijkste grondstof’, vertelt
Van der Berg. ‘Er komt heel wat bij kijken
om een glutenvrije keten te maken. Zaaizaad
moet zuiver zijn, telers moeten het glutenvrije
product apart houden en controles toestaan,
oogstmachines moeten grondig gereinigd worden. Wij bij De Halm hebben er daarom een
apart glutenvrij bedrijf voor ingericht.’
Over de samenwerking met Wageningen UR is
Van den Berg van het kleine De Halm goed te
spreken. ‘Luud Gilissen is de drijvende kracht
achter het hele project geweest. Wageningen

heeft het onderzoek naar rassen en de teelt
gedaan. Wij deden meer de praktische kant,
het verwerken van producten en het vinden van
een afzetmarkt.’
Omdat haver voor iedereen gezondheidsvoordelen biedt, is als vervolg een KB-onderzoek
gestart naar de mogelijkheden van een grotere
haverketen. Niet specifiek voor coeliakiepatiënten maar voor iedereen. Hier is inmiddels
een grotere groep bedrijven bij betrokken,
naast De Halm ook Zeelandia, producent van
bakkerijproducten, en het Nederlands Bakkerij
Centrum.

Contact:

luud.gilissen@wur.nl
0317 - 48 09 83

Duurzaam inkopen is wennen
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Veel boodschappen gaan mee op de automatische piloot.

Niet alleen bestuursvoorzitters in de agribusiness, ook consumenten zeggen dat
ze duurzaamheid belangrijk vinden. Toch heeft duurzaam voedsel maar een marktaandeel van 2,5 procent. Dat komt omdat de consument een gewoontedier is.
Kennisbasisonderzoek legde de basis voor inzicht daarin.
Gewoonte bepaalt in belangrijke mate het
koopgedrag van consumenten, maar gewoontes zijn te veranderen. Dat was een belangrijke
conclusie van de Voedselbalans die op 10 mei
werd gepresenteerd aan staatssecretaris
Henk Bleker van EL&I.
Het idee dat gewoonte een belangrijke drijfveer

is van gedrag werd de laatste jaren veel
besproken in de wetenschappelijke literatuur,
vertelt Jonathan van ’t Riet, onderzoeker bij het
LEI. ‘Maar bij bedrijven en beleidsmakers was
het idee nog niet in beeld’, vertelt Van ’t Riet.
‘Wij wilden een link leggen tussen die theoretische inzichten en de praktische vraag hoe
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duurzame consumptie te stimuleren is.’
Met ondersteuning vanuit kennisbasisgelden
werden de concepten uit de literatuur in kaart
gebracht. Dit resulteerde niet alleen in een
wetenschappelijk artikel, maar stelde de onderzoekers ook in staat om inzichten te vertalen
naar het beleidsonderzoek. Zo werden de
opgedane inzichten in het onderzoek voor de
Voedselbalans gebruikt om hypothesen op het
gebied van consumentenkeuzes en vragenlijsten te ontwikkelen.
De Voedselbalans liet zien dat consumenten
geen duurzame producten kopen omdat ze
dat nou eenmaal niet gewend zijn. Het goede
nieuws is dat die gewoonte te doorbreken is
door de fysieke en sociale omgeving van mensen te veranderen.
De onderzoekers hebben concrete aanbevelingen voor bedrijven en beleidsmakers, gebaseerd op de 3700 duizend enquêtes die onder
consumenten werden gehouden en op interviews met 33 bestuursvoorzitters van agrifoodbedrijven. Zo kunnen bedrijven en de overheid
de sociale omgeving veranderen door duurzaamheid als norm te presenteren.
Bijvoorbeeld door te adverteren dat al veel
mensen een duurzaam product kopen.
Supermarkten kunnen onder meer duurzame
producten zichtbaarder in het schap leggen.
Contact:

jonathan.vantriet@wur.nl
070 - 335 82 29
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