Ambassades brengen partijen bij elkaar
Ambassades in de landen waar Nederland
een ontwikkelingsrelatie mee heeft, gaan
werken aan een betere voedselzekerheid
ter plaatse. Het Centre for Development
Innovation (CDI) van Wageningen UR
ondersteunt de ambassades daarbij.

‘Wij hebben er met veel mensen gesproken
over waar de kansen liggen, om te kijken
waar Nederland op korte en op langere termijn het verschil kan maken.’ Dat maatwerk is
nodig, zegt delegatielid Herman Brouwer van
het CDI: ‘Je mag niet verwachten dat wat in
Ethiopië werkt, ook in Kenia werkt.’ Wel geldt
voor alle landen dat de ontwikkeling van meer
Het kabinet vindt voedselzekerheid een
ondernemerschap in de landbouw belangrijk
belangrijk thema in ontwikkelingssamenwerwordt gevonden voor de rurale en nationale
king; Nederlandse bedrijven, onderzoekers en
economische ontwikkeling.
maatschappelijke organisaties hebben op dit
De missies waren ook bedoeld om initiatieven
terrein veel kennis en ervaring te bieden. Voor
te identificeren waar met middelen van DGIS
de Nederlandse ambassades in de vijftien
partnerlanden is voedselzekerheid vaak echter snel resultaat is te bereiken op het gebied van
nog een nieuwe thema. Ter ondersteuning van meer voedselzekerheid met betrokkenheid
van de private sector. In Kenia werden bijde ambassades bij de ontwikkeling van hun
voorbeeld grote kansen in pootgoed gezien.
strategisch meerjarenplan voor 2012-2015,
krijgen de landen bezoek van interdisciplinaire Producenten en verwerkers bleken behoefte
te hebben aan betere pootaardappels, die
teams van experts onder leiding van het CDI.
minder vatbaar zijn voor virussen. Na maïs
Inmiddels zijn negen Afrikaanse landen en de
is aardappel het belangrijkste landbouwPalestijnse gebieden bezocht.
product in Kenia. Er waren echter veel beperDe teams brachten per land in kaart wat er
kingen aan de import van nieuw pootgoed uit
op het gebied van voedselzekerheid speelt.

Nederland. Dankzij snelle investeringen van
DGIS kon de ambassade kort daarna al op
die terreinen gaan werken aan het slechten
van die barrières. Daarnaast gaan ze ngo’s
en producenten die al met pootgoed aan het
experimenteren zijn, samenbrengen om de
innovaties te versnellen. Naar verwachting
kunnen nieuwe rassen de huidige opbrengst
tot acht maal vergroten. Wageningse onderzoekers gaan de komende tijd bijdragen aan
die combinatie van technische input en het
faciliteren van de sector.
In Ethiopië is al meer ervaring met deze
manier van werken, vertelt Brouwer. Daardoor
kan daar ook worden geïnvesteerd in het
uitbouwen van initiatieven, onder meer op het
gebied van zaden, kleinschalige groenteteelt
en de zuivelketen.
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Turkse boer gaat grote trap beschermen
Als kandidaat-lid van de Europese Unie moet Turkije al gaan voldoen aan Europese
richtlijnen als de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitarichtlijn (VHR).
Het ministerie van EL&I ondersteunt Turkije bij implementatie van Europees beleid.
Samen met Spanje en Estland ondersteunde
Nederland afgelopen jaar Turkije bij de invoering van beloningen voor boeren voor maatschappelijke diensten. Dit Agri-environment
programme is onderdeel van het Europese
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Esther Koopmanschap van het Centre for
Development Innovation van Wageningen UR,
was actief in dit project. Eerder werkte ze in
Turkije aan de implementatie van Natura 2000
en een opleidingstraject voor ambtenaren voor
invoering van de KRW. ‘Voor de beloning van
maatschappelijke diensten hebben we voor
drie pilotgebieden rond Ankara pakketten van
maatregelen opgesteld. Boeren die de maatregelen invoeren, krijgen daar van de overheid
een vergoeding voor.’
In één pilot worden boeren gestimuleerd
om gewasresten op het veld te laten staan.
‘Meestal branden boeren dat af, wat de bodembiodiversiteit schaadt.’ In een tweede pilot zijn
voor boeren teeltplannen ontwikkeld die minder water vragen; water is in veel streken in
Turkije een aandachtspunt. In het derde project

werkte Koopmanschap aan bescherming van
de leefomgeving van de grote trap. Dat is een
bedreigde steppevogel die zo groot als een
ree kan worden; het is één van de zwaarste
vliegende vogels ter wereld. Hij komt in Turkije
met name voor op velden met extensieve
graanteelt.
Het was voor de grote trap pilot op zich niet
moeilijk om betrokkenen rond de tafel te krijgen, vertelt Koopmanschap. ‘Turkse boeren
zijn trots op hun land en cultuur, en tegelijk
geïnteresseerd in Europa. Ze zien misschien
niet direct de voordelen van het beschermen
van de grote trap zoals bij de maatregelen
voor waterbesparing en bodembescherming.
Maar toen ze hoorden dat boeren in andere
lidstaten ook compensatie kunnen krijgen voor
vogelbescherming, wilden zij het ook wel proberen.’ De vogel kan ook aanknopingspunten
voor ecotoerisme bieden, zoals het ooievaarsdorp Cigoc in Kroatië toeristen trekt.
Koopmanschap werkte verder aan de training
van ambtenaren op nationaal niveau. Zij gaan
straks lokale ambtenaren leren hoe je boeren
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De grote trap is zo groot als een ree.

bewuster maakt van de invloed van landbouw
op de omgeving, hoe je analyses maakt van
verschillende belangengroepen en hoe je omgaat met participatie.
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