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Ondernemerschap voor duurzame zaaizaadsector

Vertegenwoordigers van Oeganda en Ethiopië overleggen over de zaaizaad- en pootgoedsectoren
in hun landen.

Het Centre for Development Innovation (CDI), onderdeel van Wageningen UR, doet
in samen met het Koninklijk Instituut voor de Tropen en internationale partners
in acht Afrikaanse landen vergelijkend onderzoek over de ontwikkeling van ondernemerschap in de zaaizaadsector.
De acht landen – Burundi, Ethiopië, Ghana,
Malawi, Mali, Mozambique, Uganda en Zambia –
verschillen onderling behoorlijk in geteelde
gewassen en rassen, markten, ondersteunende diensten als kwaliteitsborging en weten regelgeving en ondernemerschap op zaaizaadgebied. Dat maakt uitwisseling van kennis
en ervaringen interessant. ‘Het versterken van
ondernemerschap kan de zaadsector duurzamer maken’, zegt Marja Thijssen van het CDI.
Ondernemerschap is er op verschillende
niveaus, met boeren die zelf hun eigen zaaizaad bewaren, en bedrijven die opereren op

lokaal, nationaal en internationaal niveau; ieder
heeft zijn eigen niche. Ook de Afrikaanse
Unie is zich dat bewust geworden. Lang werd
gedacht dat de zaaizaad- en pootgoedvoorziening aan grote commerciële partijen overgelaten kon worden. Die gaan echter voorbij
aan lokale behoeften qua variëteiten en gewassen vanwege te kleine markten, en focussen
vooral op hybride rassen van gewassen als
maïs en groenten. Dit rijdt het streven naar
voedselzekerheid en biodiversiteit in de wielen.
Sinds 2011 stimuleert de AU lidstaten dan
ook van elkaar te leren, hun beleid af te stem-

men op de verschillende subsystemen en te
zorgen voor samenwerking tussen de formele
en informele zaadsector. Vanwege het belang
van instandhouding van genetische diversiteit
en van voor de wereld kleinere gewassen als
kikkererwten, sorghum en gierst, is sinds vorig
jaar ook het Centrum Genetische Bronnen
partner in het project.
Het vergelijkend onderzoek moet nog worden
afgerond, maar het project heeft in enkele
landen al uitwerking gehad. Zo bleek het
systeem voor kwaliteitscontrole van zaaizaad
en pootgoed in Zambia goed aan te sluiten
bij de realiteit van de Ethiopische sector. Na
een bezoek van Ethiopische ambtenaren aan
Zambia, heeft Ethiopië inmiddels een aanpak
ontwikkeld voor een aangepast kwaliteitssysteem. ‘En in Mozambique zien we dat ons
onderzoek de zaadsector meer dynamiek
heeft gegeven en verschillende partijen erin
willen investeren’, zegt Thijssen.
Wageningen UR kijkt ondertussen al naar
vervolgstappen op continentaal niveau, op
thema’s waarin internationale samenwerking
meerwaarde heeft. Zoals erkenning van de
inspanningen van boeren voor het ontwikkelen
van lokale rassen, en ontwikkeling van beleid
dat zorgt dat boeren dit blijven doen en van
wet- en regelgeving die commerciële bedrijven
beloont voor veredelingswerk maar kleine boeren ruimte laat zaad van voedselgewassen te
bewaren, uit te wisselen en te verhandelen.

Contact:

marja.thijssen@wur.nl
0317 - 48 68 65
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‘Betere positie Afrikaanse handelaar
goed voor voedselzekerheid’
Handelaren zijn een onderbelichte groep in het debat over voedselzekerheid in
Afrika, stelt econome Gerdien Meijerink. Door de mogelijkheden voor handelaren
te verbeteren, kunnen boeren een betere prijs krijgen en wordt als het meezit
het voedsel in de stad goedkoper.
Afrikaanse voedselhandelaren hebben een
imagoprobleem. Ze zijn gewiekst genoeg
om zichzelf te redden en hebben geen hulp
nodig, is het beeld. Ten onrechte, zegt econome Gerdien Meijerink, de meeste handelaren houden het hoofd ook met moeite boven
water. Meer aandacht voor hun positie zou
de voedselzekerheid op het continent aanzienlijk verbeteren.
Meijerink werkt bij de sectie internationale
handel en markten van LEI Wageningen UR.
Ze onderzocht onder andere de oorzaken van

de hoge voedselprijzen van de afgelopen
jaren. In Ivoorkust zag ze één van de grootste
hinderpalen voor de Afrikaanse handel in voedsel voor haar ogen ontstaan: een roadblock.
De lokale politie had besloten die middag de
kroeg in te duiken, en zette een controlepost
op om het drinkgeld op te halen. ‘Niemand kijkt
daarvan op’, zegt Meijerink. ‘Politieagenten
worden slecht betaald. Controles waarbij
geld in eigen zak verdwijnt worden gezien als
secundaire arbeidsvoorwaarde.’ Ook andere
ambtenaren, zoals douanebeambten en haven-

Prijsinformatie op een markt in Tanzania waar maïs wordt verhandeld.
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medewerkers verdienen een centje bij door
handelaren een klein bedrag afhandig te
maken in ruil voor een vlotte behandeling.
Mede door het smeergeld bij roadblocks
is transport in Afrika een stuk duurder dan
in Europa. De kosten variëren, maar kunnen
volgens de Wereldbank tot tien keer hoger zijn
dan in Europa of Amerika. Onderzoek in 2008
liet zien dat vrachtwagens in Kenia, Tanzania
en Oeganda gemiddeld om de 40 kilometer
een wegblokkade tegenkomen. Tussen boer
en consument komt een zak maïs zo tussen
de vier en de tien roadblocks tegen, waarbij
telkens tussen de 2 en 16 euro per vrachtwagen moet worden afgerekend. Samen met
de vertragingen die de blokkades opleveren,
drijft dat de kosten van het transport flink op.

Meijerink: ‘Als je vrachtwagen tomaten in de
zon staat, kun je het je niet permitteren om
rustig te wachten totdat je het juiste stempel
in je papieren hebt.’
Handelaren roepen ook niet direct sympathie
op, zegt Meijerink. ‘Iedereen gaat ervan uit dat
ze zichzelf wel redden. Maar een betere positie
van de handel zou ook boeren kunnen helpen.
Handelaren zijn bijvoorbeeld een belangrijke
bron van krediet voor boeren.’
De belangen van boeren en handelaren lopen
natuurlijk niet altijd parallel. In de onderhandelingen over de prijs staan ze tegenover elkaar,
maar verbeteringen in markten en transport
kunnen voordeling zijn voor beide, zag Meijerink
in Tanzania. In 2008 kwam ze langs een chaotische handelslocatie voor maïs aan de kant van
de weg. Het bleek een vaste ontmoetingsplek
voor handelaren en boeren die maïs wilden verkopen. ‘Het was één grote chaos.’
Toen ze vorig jaar terugwas op dezelfde locatie, zag die er heel anders uit. Een Franse
hulporganisatie had samen met de boerenorganisatie MVIWATA negen markten opgezet
in de regio, met een marktgebouw, een weegstation, en een bord met prijsinformatie.
Meijerink: ‘Dat bord was bepaald niet populair
bij de handelaren, vertelde de marktmeester.
In het begin van de markt probeerden handelaren de prijzen weg te vegen.’ Handelaren
konden een slaatje slaan uit de oude chaos,
door boeren heel lage prijzen te bieden. Nu de
laatste prijzen op het bord staan, is dat veel
moeilijker geworden.
Sneller
De prijsinformatie werkt doorgaans in het
voordeel van de boeren, maar ook de handelaren zijn beter af, zegt Meijerink. ‘Zij zijn nu
veel sneller klaar met inkopen. In het verleden
moesten ze soms een paar nachten wachten,
maar nu weten ze meteen of er iets te halen
is of dat ze beter verder kunnen rijden. Zo
zoetjesaan houdt daarom iedereen zich aan
de regels van de markt.’
Het voorbeeld van de markt laat volgens
Meijerink in het klein zien dat harde infrastructuur, zoals havens en wegen, het makkelijkst
te regelen zijn. Gedrag is moeilijker te veranderen. ‘Nederland werkt mee aan een groot
project in Oost-Afrika dat daar de handel moet
bevorderen. Ook daar draait het om afspraken
met lokale overheden en organisaties. Er moet
een one-stop shop komen waar handelaren in
één keer al hun papierwerk kunnen regelen.’

Afrika’s grootste roadblock is de landsgrens.
Onderzoek in 2010 aan de grenzen van
Congo, Burundi, Rwanda en Oeganda liet zien
dat ruim de helft van de transporteurs bij het
overschrijden van de grens te maken had
gehad met geweld of bedreigingen, en dat bij
38 procent een deel van de lading in beslag
was genomen. De Europese Unie probeert
de handel tussen Afrikaanse landen te
bevorderen door afspraken te maken met
blokken van landen. Die blokken moeten
dan beloven hun markten meer te openen
voor de buren.
Open grenzen
Open grenzen zouden volgens economen van
de Wereldbank de gevolgen van crises kunnen
verminderen. Bij voedseltekorten in land A zou
vrije handel met land B helpen om de ergste
honger te voorkomen. Meijerink: ‘In 2008
was er bijvoorbeeld honger in Oost-Afrika. De
FAO geeft de ernst van de honger weer met
kleuren. Zuid-Kenia kreeg toen code oranje.
Een paar kilometer verder, over de grens in
Tanzania was de code groen. Als de grens
open was geweest, had Zuid-Kenia waarschijnlijk code geel gehad.’
Dat de grenzen niet langzaam verder opengaan, heeft volgens Meijerink te maken met
een ‘simplistisch’ beeld van voedselzekerheid
bij overheden. ‘Ze gooien de grens regelmatig dicht voor belangrijke voedselgewassen,
omdat ze het voedsel in eigen land willen
houden. Dat is op korte termijn natuurlijk inderdaad goed voor de voedselzekerheid, maar op
lange termijn is het beter om de grenzen open
te houden. Als het onvoorspelbaar is wanneer
de grenzen open en dicht gaan, gaan boeren
niet investeren in productie voor de export.’
De Wereldbank publiceerde in 2012 een
rapport waarin het stelde dat Afrika zichzelf
kan voeden als de handel in de landen wordt
geliberaliseerd. Meijerink: ‘Nu is het zo dat er
meer handel wordt gedreven met Europa dan
tussen Afrikaanse landen onderling. Slechts
tien procent van de Afrikaanse handel blijft op
het continent. Ik heb geen berekeningen gezien
die uitwijzen dat Afrika op korte termijn zichzelf
helemaal zou kunnen voeden, maar crises zouden veel beter te bestrijden zijn als de handel
betere kansen kreeg.’

Contact:

gerdien.meijerink@wur.nl
070 - 335 82 55
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De Nederlandse ambassade stimuleert in vruchtbare regio’s

Biergerst tegen de honger in Ethiopië
Het Centre for Development Innovation, onderdeel van Wageningen UR, adviseert
Nederlandse ambassades bij hun voedselzekerheidsstrategie. In Ethiopië zocht het
instituut naar mogelijkheden om de voedingsindustrie in het land te verbeteren.
Moutgerst is niet het eerste gewas waar je
aan denkt bij voedselzekerheid in Ethiopië.
Toch maken plannen om de kwaliteit van
het Ethiopische gerst te verbeteren deel uit
van de voedselzekerheidsstrategie van de
Nederlandse ambassade in Addis Abeba.
Eind februari opende minister Ploumen van
internationale handel de grootste brouwerij
van het land, eigendom van Heineken.
Voor wie is dat gerstprogramma van de
ambassade dan, voor Heineken, of voor de
voedselzekerheid in Ethiopië? ‘Gerst past
heel goed in een rotatieschema van boeren
hier’, legt landbouwraad Hans van den Heuvel
uit. ‘Veel boeren kunnen het hele jaar telen.
Als je voor je gerst een goede afnemer hebt,
is een deel van je koopkracht voorspelbaar.
Het is net als met bloemen. Die eet je ook
niet, maar de bloementeelt zorgt wel voor
inkomen, en draagt zo bij aan voedselzekerheid.’
De Nederlandse ambassade in Ethiopië werkt
volgens Van den Heuvel op verschillende
manieren aan voedselzekerheid in het land.
Door traditionele ontwikkelingssamenwerking
in de droge gebieden waar chronische honger
voorkomt, maar ook door het bevorderen van
de ontwikkeling van een bloeiende agrarische
sector in gebieden waar de landbouw betere
kansen heeft. Nederland richt zich onder
andere op de bloementeelt, tuinbouw, zuivel,
kippen- en bijenteelt.
Het Wageningse Centre for Development
Innovation (CDI) ondersteunt de ambassade
bij een aantal projecten. Zo bracht het CDI in
kaart hoe voedselverwerking met Nederlandse
kennis verbeterd zou kunnen worden. Een
Ethiopische onderzoeker zette daarvoor eerst
de kwaliteit van de producten in de super-

markten in zijn land op een rij, en stelde een
lijst op van ketens waar verbetering mogelijk
was. Nederlandse deskundigen, waaronder
Han Soethoudt van Wageningen UR Food &
Biobased Research, hebben vervolgens beoordeeld bij welke ketens Nederlandse bedrijven
een bijdrage zouden kunnen leveren. ‘Met een
betere food processing zijn verliezen door
verrotting of vraat grotendeels te voorkomen.
Bovendien zorgt het voor werkgelegenheid en
inkomen’, zegt Herman Brouwer van het CDI.
Het CDI heeft op verzoek van landbouwraad
Van den Heuvel ook geadviseerd over een
andere manier om de resultaten van de
ambassadeprojecten te monitoren en te communiceren. Monitoringsrapporten zijn meestal
een verplichte nummer; die maak je voor je
baas, die dat weer aan zijn baas moet geven.
Brouwer: ‘Maar door de toenemende discussie
over het nut van ontwikkelingssamenwerking
is het steeds belangrijker om creatiever te
denken. Hans van den Heuvel wilde ook
manieren om zijn resultaten te kunnen verantwoorden aan de Tweede Kamer en het
bredere publiek in Nederland en Ethiopië.’
Als je dat wilt, moet je verder kijken dan een
spreadsheet, zegt Brouwer. ‘Je moet ook
verhalen kunnen vertellen over successen.’
Het CDI hielp de ambassade om gerichter
te zoeken naar die verhalen. ‘Daarmee sla je
twee vliegen in een klap: je krijgt feedback
over de voortgang van je programma’s zodat
je ze kunt verbeteren, en je krijgt concrete
verhalen waarmee je kunt uitleggen wat de
samenwerking tussen Nederland en Ethiopië
oplevert.’
Contact:

herman.brouwer@wur.nl
0317 - 48 13 91

Ondersteuning ambassades

in Ethiopie de ontwikkeling van de landbouw.

Het CDI is sinds 2011 spil in het Embassy Support Programme. In dat jaar werkten veel
ambassades aan hun Meerjaren Strategische Plannen. Het CDI dacht mee bij de formulering
van de paragrafen over voedselzekerheid. Omdat verschillende ambassades aangaven ook
bij de uitvoering van de plannen behoefte te hebben aan ondersteuning, kreeg dat programma
een vervolg. Het CDI voert nu missies uit voor ambassades, en brengt een nieuwsbrief uit
met de ervaringen van verschillende ambassades op het gebied van voedselzekerheid.
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‘Ik wil niet kiezen tussen intensieve en
kleinschalige voedselproductie’
De secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Chris Buijink, ziet een rol voor de topsectoren bij het
bevorderen van voedselzekerheid wereldwijd. ‘In onze aanpak gaan we er altijd van uit dat het stimuleren van het bedrijfsleven
het beste middel is om landbouwontwikkeling te bereiken.’
De bestuursvoorzitter van Wageningen UR,
Aalt Dijkhuizen, vindt dat de intensieve
Nederlandse landbouw een voorbeeld is
voor de rest van de wereld. Dat leidt in
Wageningen tot discussie. Hoe kijkt u
aan tegen de discussie over intensiveren
versus meer kleinschalige en lokale
voedselproductie?
‘Er is in mijn ogen geen sprake van een tegenstelling tussen deze twee; we moeten én-én
doen. In sommige gevallen is het efficiënter
en duurzamer om grootschalig en kapitaalintensief gewassen te verbouwen of vee te
houden, in andere is het beter om op kleinere
schaal met meer arbeidsintensieve productiemethoden te werken.
Wat ik zie is dat de landbouwproductie wereldwijd enorm divers is en dat moeten we niet
per se willen veranderen, maar juist omarmen.
Juist de dynamische agrosector in Nederland
is uitstekend toegerust voor die opgave om
zonder one size fits all de voedselproductie
op een hoger plan te tillen.’
Waarom is het ministerie van EZ betrokken bij voedselzekerheid. Is het niet
logischer dat helemaal bij Buitenlandse
zaken te leggen?
‘Ik denk dat we samen meer te bieden hebben. Bij ontwikkelingssamenwerking wordt
het bedrijfsleven steeds vaker gezien als een
belangrijke en gelijkwaardige partner. Door in
te zetten op het versterken van de landbouwsector in ontwikkelingslanden dragen we bij aan
economische groei en creëren we productieve
werkgelegenheid en inkomen voor mensen.
Juist het sterke Nederlandse agrocomplex
kan hier een drijvende kracht voor zijn.
De kennis en kunde die in ons agrocomplex
aanwezig is, kan vanuit EZ aangeboord worden. Dat doen we in de eerste plaats met de
topsectoren. Zij hebben gezegd dat ze een
bijdrage willen leveren aan voedselzekerheid
in de wereld en de acties die daarbij kunnen
helpen zijn we nu gezamenlijk aan het uitwerken. Zo zijn we in Indonesië en Vietnam
met FrieslandCampina bezig om de zuivelketen te verbeteren, met aandacht voor
voedselveiligheid, dierenwelzijn en natuurlijk
ook het verhogen van de opbrengst.’
We werken ook aan een index waarin het
mondiale zaadveredelingbedrijfsleven, waaronder een aantal Nederlandse bedrijven,

‘De landbouw is wereldwijd enorm divers en dat moeten we niet per se willen veranderen.’

wordt gerangschikt naar hun inspanningen
om boeren en tuinders in ontwikkelingslanden
toegang tot goed zaaizaad en uitgangsmateriaal te bieden. Daarmee willen we bedrijven
prikkelen om zichzelf te verbeteren. In onze
aanpak gaan we er dus altijd van uit dat het
stimuleren van het bedrijfsleven het beste middel is om landbouwontwikkeling te bereiken.’
Dat klinkt goed, samenwerken met het
bedrijfsleven, maar is het niet eigenlijk
steun aan Nederlandse bedrijven ten
koste van lokale ontwikkeling?
‘Dat is het niet, de kern van de voedselproblematiek is een gebrek aan toegang tot voedsel
maar ook zeker een gebrek aan inkomen.
Overheden scheppen geen banen, daar hebben we bedrijven voor nodig die op basis van
de lokale vraag toegevoegde waarde kunnen
creëren. En natuurlijk verwachten we dat
Nederlandse bedrijven waar we mee werken
zich aan de hoogste normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen houden. Daar
zien we gelukkig eigenlijk nooit problemen.’
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Wat verwacht u van de wetenschap. Welke
nieuwe kennis is nodig op het gebied van
voedselzekerheid?
‘Voor een groot deel weten we wat er moet
gebeuren, het gaat er nu om de meest duurzame en productieve technieken en methodes
te implementeren. Daarbij is van belang dat we
die beschikbare kennis ook bruikbaar maken
voor de verschillende omstandigheden die
de landbouwsector wereldwijd kent. Capacity
building, training en internationale dialoog zijn
hierbij essentieel en op dit terreinen heeft
Wageningen UR ook bewezen een waardevolle
partner te zijn. Dat neemt niet weg dat we
altijd op zoek moeten blijven naar nog betere
en duurzamere landbouwproductie. Ik zie dan
vooral uitdagingen bij het implementeren van
climate smart agriculture. Ook zullen behoud
van bodemvruchtbaarheid en het in goede
banen leiden van de sterke groei van de
veehouderij grote opgaven voor de toekomst
worden, waar we wetenschappelijk kennis
hard nodig zullen hebben.’

Statistiek voor weesgewassen
Statistici van Wageningen UR Biometris
ontwikkelen voor ontwikkelingslanden
nieuwe instrumenten voor veredeling
van daar belangrijke voedselgewassen.
Weesgewassen heten ze, gewassen die
commercieel niet interessant zijn voor grote
veredelaars als Monsanto en Syngenta. Aan
de veredeling van veel weesgewassen, zoals
bonen of cassave, is weinig te verdienen,
omdat het areaal te klein is. Ze worden daarom onder hun hoede genomen door overheidsinstellingen. De groeiende berg data over de
genetica van landbouwgewassen zijn echter
niet meer te analyseren met ouderwetse statistische methoden.
Statistici van verschillende onderzoeksinstituten, waaronder Wageningen UR, ontwikkelen
technieken en cursussen die het ook voor veredelaars in ontwikkelingslanden mogelijk moet
gaan maken om nieuwe genomicstechnieken
te gebruiken. ‘Ze hebben vaak veel kennis van

de fysiologie en de genetica van hun gewassen, maar hun statistische kennis is soms
erg beperkt’, zegt de Wageningse statisticus
Marco Bink. Samen met collega’s ontwikkelt hij
daarom methoden waarmee ook veredelaars
zonder uitgebreide statistiekopleiding kunnen
voorspellen hoe gewassen reageren op verschillende omstandigheden. ‘Omdat je een ras
niet in alle milieus kunt testen, is het belangrijk dat je op basis van een beperkt aantal
metingen kunt voorspellen hoe goed een ras
het in bepaalde omstandigheden zal doen.’
De statistische methodes die Nederlandse
veredelaars gebruiken bij bijvoorbeeld tomaten, zijn niet altijd toepasbaar op andere
gewassen, zegt Bink. Van de tomaat is bijvoorbeeld ook de hele genoomsequentie bekend.
Veredelaars van tropische gewassen hebben
vaak veel minder nauwkeurige informatie over
het genoom. De bruikbaarheid van statistische
methoden hangt bovendien af van het aantal
chromosomen van het gewas. De eenvou-

digste planten hebben net als mensen twee
exemplaren van elk chromosoom in hun cellen,
maar er zijn er ook die er vier of nog meer
hebben. Dat maakt de puzzel om de prestaties
van een gewas in het veld te verklaren met
genetische kennis een stuk ingewikkelder, en
vergt andere analyses.
Het werk van Biometris maakt onderdeel uit
van het Generation Challenge Programme,
waarin wereldwijd een aantal universiteiten
en de CGIAR-instituten samen werken aan
beter gebruik van genetische diversiteit en
veredelingstechnieken voor zes voor de voedselzekerheid belangrijke soorten gewassen.
Dit programma wordt onder meer ondersteund
door de Bill & Melinda Gates Foundation en
Syngenta. Het Wageningse onderzoek wordt
mede gefinancierd uit kennisbasismiddelen.
Informatie:
Contact:

www.generationcp.org
marco.bink@wur.nl
0317 - 48 10 72

Samen landdegradatie voorkomen
Jaarlijks gaat er in de wereld 12 miljoen
hectare land verloren voor landbouw, door
erosie, zouter worden van de grond, overbegrazing, droogte en bosbranden. Alleen
met zeer dure herstelmaatregelen is het
land misschien ooit weer in productie te
nemen.

Volgens projectleider Coen Ritsema van
Wageningen University, onderdeel van
Wageningen UR, was juist de kruisbestuiving

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is in
het EU-project DESIRE is de afgelopen vijf jaar
gewerkt aan strategieën om verwoestijning en
landdegradatie te voorkomen. In zestien gebieden verspreid over de wereld hebben wetenschappers onderzoek gedaan en oplossingen
gezocht met bewoners, ngo’s, overheden en
andere belanghebbenden in die gebieden.
Gezamenlijk zijn oplossingsstrategieën geïdentificeerd en in het veld getest op hun effectiviteit
in het voorkomen en bestrijden van landdegratie. Zo zijn er in Portugal, in een gebied waar
jaarlijks bosbranden woedden, brandgangen
aangelegd en branden bewoners jaarlijks gecontroleerd stukken begroeiing af. Dit voorkomt
nieuwe bosbranden. En in Griekenland is een
kuststrook die steeds zouter werd, wat landbouw onmogelijk maakte, doorgespoeld met
 Boeren leggen terrassen aan tegen erosie op de
zoet water afkomstig uit een gebied landKaapverdische Eilanden.
inwaarts. Nu kan er weer volop worden geoogst.
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tussen wetenschappers en bevolking de kracht
van het project. ‘Elk gebied heeft zijn eigen
karakteristieken en dat vraagt om lokale oplossingen. Daarom hebben we een wetenschappelijke methode ontwikkeld met een bijbehorende
aanpak die bewoners en belanghebbenden
samen met wetenschappers de richting laat
bepalen voor inrichting en gebruik van het land,
zodanig dat landdegradatie wordt voorkomen.’
De in het project ontwikkelde kennis is op veel
manieren verspreid, van heel toegankelijk tot
wetenschappelijk, via radio, tv, video, artikelen,
witboeken voor politici en proefschriften. Ook
zijn de ontwikkelde maatregelen voor grotere
omliggende regio’s doorgerekend. ‘Wat gebeurt
er bijvoorbeeld bij het inplanten van verschillende gewassen in een zeer droog gebied?
Als je hierbij ook rekening houdt met de sociaaleconomische aspecten van die gebieden,
kun je aan de hand van die scenarioberekening aan bewoners en beleidsmakers duidelijk
maken waarom een maatregel op de ene
plaats succesvol kan zijn en elders niet.’
Informatie:
Contact:

www.wageningenUR.nl/
project/desire
coen.ritsema@wur.nl
0317 - 48 65 17

Innovaties verspreiden zich overal anders
Boeren in Benin passen de aanpak die
voor hen is ontwikkeld voor behoud en
verbetering van bodemvruchtbaarheid nog
altijd niet integraal toe. Projecten op dat
gebied lijken daarom mislukt. Lijken, want
boeren doen er wel degelijk wat mee.
Van innovaties wordt vaak gedacht dat ze zich
na de ontwikkeling uit zichzelf en automatisch
verspreiden. De praktijk leert echter anders.
Onderzoekers van Wageningen UR kijken in
Benin, Kenia en Europa naar hoe dat komt, om
daar sturingsmogelijkheden uit te destilleren.
In Benin lijken vanuit het totaalplaatje bekeken,
de inspanningen van de afgelopen twintig jaar
voor een betere bodemvruchtbaarheid die de
voedselzekerheid vergroot, op niets uit te zijn
gelopen, ondanks alle handleidingen en bijeenkomsten. De praktijk leert echter dat boeren
wel delen uit die strategie toepassen, al is
het soms op een andere manier. ‘Maar dat
wordt niet meegenomen in de beoordeling van

het resultaat’, aldus Jolanda van den Berg van
het LEI.
Een analyse in drie dorpen waarin de contexten
verschillen, wijst uit dat grootschalige toepassing van managementtechnieken voor geïntegreerde bodemvruchtbaarheid (ISFM) afhangt
van zekerheid van landrechten en of het een
boer extra inkomen oplevert. Grootschaliger
toepassing wordt daarmee ook bepaald door
de toegang tot meststoffen en krediet, wat
een hogere productie en kwaliteit oplevert
en vervolgens meer marktkracht.
Onderzoekers kijken nu hoe flexibel de in de
dorpen gepromote aanpak is; of het ‘in meerdere maten’ verkrijgbaar is. Er is ook nog
weinig bekend over de investeringafwegingen
van boeren, aldus Van den Berg. Het onderzoek moet uiteindelijk aanwijzingen opleveren
hoe betrokken organisaties, onderzoekers
en beleidsmakers het proces bij kunnen sturen.
De case die in Europa wordt onderzocht, het
aanslaan van geïntegreerde gewasbescher-

ming, laat ook zien dat opschaling van innovaties zeer contextafhankelijk is. Waar het in
Benin afhangt van extra verdiensten en landrechten, in Denemarken is adoptie een institutioneel-politiek verhaal. ‘De Deense boeren die
de nieuwe aanpak toepassen, doen dat vooral
als politiek statement’, zegt Van den Berg.
Voortdurende aanscherpingen van de regels
rond bestrijdingsmiddelengebruik hebben
boeren in het defensief gedrongen en ze vrezen dat nieuwe beleidsmaatregelen geld gaat
kosten. Een deel grijpt nu de innovatie aan om
weer zelf het heft in handen te krijgen, en te
laten de samenleving zien dat ze hun uiterste
best doen om schoner te produceren.
Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond.

Informatie:
Contact:

www.wageningenUR.nl/
lei/agrofoodinnovations
jolanda.vandenberg@wur.nl
070 - 335 81 65

Eerlijke verzekeringen voor Afrikaanse boer

 Klein verzekeringskantoor in Tanzania.

Een boer in Burkina Faso of Tanzania speelt graag op zeker. Liever een gewas met
een lage, maar betrouwbare opbrengst dat zeker brood op de plank oplevert, dan
het risico lopen op een misoogst met een hoogproductief gewas.
Het is een verstandige strategie voor de boer,
de keus voor een betrouwbare opbrengst,
maar voor de landbouwopbrengst van een
regio zouden riskantere strategieën betere
resultaten kunnen opleveren. Onderzoekers

van LEI Wageningen UR werken in een consortium van Europese onderzoeksinstellingen en
bedrijven aan verzekeringen en nieuwe vormen
van krediet die boeren in staat moeten stellen
om risico’s af te dekken. Volgens econome
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Gerdien Meijerink werken onderzoekers daarbij
mee aan heel concrete oplossingen. ‘In Zambia
hebben we bijvoorbeeld gekeken naar contracten tussen microverzekeraars en boeren,
waarbij krediet is gekoppeld aan een oogstverzekering. Dat biedt voor de bank zekerheid
dat het krediet kan worden terugbetaald, en de
boer dekt het risico op een misoogst af. Maar
dat kost natuurlijk wel een verzekeringspremie.
We hebben meegedacht over de verzekeringsvoorwaarden waarbij de voor- en nadelen eerlijk
verdeeld zijn tussen de boer en de bank.’ Eén
van die banken in Zambia is de Nederlandse
Rabobank.
Naast verzekeringen zijn er andere manieren
om de risico’s van de boeren te verkleinen.
Betere informatie over prijzen en ontwikkelingen
in de markt, collectieve acties en kredieten met
voorraden als onderpand. Meijerink: ‘In Burkinka
Faso, Zambia en Tanzania lopen verschillende
pilots. Wij monitoren samen met Franse en
Engelse onderzoekers wat werkt en wat niet.’
Het project FARMAF (Family Agriculture Risk
Management in Africa) waar het onderzoek van
het LEI deel van uitmaakt, wordt onder andere
gefinancierd door EuropeAid en het ministerie
van Economische Zaken.
Contact:

gerdien.meijerink@wur.nl
070 - 335 82 55

Gezocht: aardappel die tegen droogte kan
Aardappelen kunnen heel efficiënt water en voedingsstoffen omzetten in voor mensen
eetbare koolhydraten. Maar wat als het niet op het goede moment regent of water
sowieso schaars is? Wageningse onderzoekers gaan daarom samen met vier bedrijven
op zoek naar een aardappel die bij droogte toch mooie opbrengsten geeft.
Aardappelplanten kunnen best wat hebben. Het
is wat dat betreft net onkruid, zegt moleculair
bioloog Gerard van der Linden: gaat het weer
regenen, dan halen ze de schade van een
droge periode meestal vrij snel in. ‘De impact
op de opbrengst is groter als ze de hele
groeiperiode weinig water krijgen, of juist in
de periode dat ze knollen gaan aanmaken
of vullen.’
Van der Linden gaat met zijn collega’s van
Plant Research International, onderdeel van
Wageningen UR en de kweek- en handelsbedrijven C. Meijer, HZPC Holland, Averis
Seeds en KWS POTATO de komende jaren
nader onderzoeken hoe aardappels met stress
omgaan. Naar wat een plant doet besluiten
te investeren in bladeren, knollen of bloemen
en wat de consequenties daarvan zijn bij een
tekort aan water.
Een factor die hier een rol in speelt is vroegheid, vertelt Van der Linden. ‘Een vroeg ras
investeert kort in blad en gaat snel knollen
maken. Een laat ras maakt meer blad, inves-

teert later in knollen, maar kan daardoor –
onder de juiste omstandigheden – wel meer
opbrengst geven. Deze eigenschap bepaalt
dus deels waar een plant de voedingsstoffen
heen stuurt, naar blad of knollen.’
Het topsectorproject bouwt voort op
Wageningse onderzoek naar droogtetolerantie van aardappel en studies met vrij
specifieke aardappelpopulaties. Hierdoor kan
nu met meer focus gekeken worden naar de
eigenschappen die droogtetolerantie bevorderen, en in veel meer verschillende rassen.
De vier bedrijven gaan onder meer op eigen
proefvelden in Europa bestaande rassen en
nieuwe lijnen evalueren.
Wageningen UR werkt verder samen met de
Nederlandse overheid en India aan het opstellen van een meerjarig gezamenlijk onderzoeksprogramma rond droogte- en hittebestendige
solanacae (aardappel, tomaat, aubergine).
Dit zou onder meer uitbreiding van de aardappelteelt van Noord-India naar zuidelijker
streken mogelijk kunnen gaan maken. Als de

 ageningen zoekt samen met vier bedrijven naar
W
droogtetolerante aardappelen.

Nederlandse overheid het onderzoek financieel ondersteunt, valt ook vanuit de Indiase
overheid een bijdrage te verwachten. Van der
Linden: ‘Onderzoekssamenwerking kan een
waardevolle bijdrage leveren aan succesvolle
investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven in India.’
Contact:

gerard.vanderlinden@wur.nl
0317 - 48 08 50

Met beter ruwvoer meer melk in Vietnam
Met meer ruwvoer van betere kwaliteit, kunnen Vietnamese koeien zowel meer als
goedkoper melk gaan produceren. Wageningen UR Livestock Research onderzoekt
hoe dat ruwvoer te verbeteren.
Vietnamezen kopen steeds meer verse melk
en producten als melk met een smaakje en
yoghurt. De meeste zuivel wordt echter nog
gemaakt van geïmporteerd melkpoeder. Om
minder afhankelijk te zijn van import, stimuleert de Vietnamese overheid in samenwerking
met de zuivelindustrie de binnenlandse melkproductie. Voor een duurzame ontwikkeling
van de sector moet de kostprijs van melk
omlaag. Een koe produceert nu tien tot vijftien
liter melk per dag, maar dat is dankzij veel
krachtvoer, wat een hoge kostprijs oplevert.
In een eenjarig project gefinancierd door het
ministerie van Economische Zaken, onderzoekt Wageningen UR Livestock Research
daarom opties om de ruwvoerproductie te
verbeteren. Doel is de potentiële melkproductie richting 20 liter per koe per dag te

laten stijgen tegen een lagere kostprijs.
Door gebrek aan land, kennis en geld krijgen
koeien maar weinig ruwvoer, met ook nog
eens een lage verteerbaarheid en weinig eiwit.
Meer en beter ruwvoer heeft ook op langere
termijn effect, zegt vertelt Bram Wouters van
Livestock Research: ‘Een koe wordt gezonder
en vruchtbaarder, blijft daardoor langer productief en produceert uiteindelijk meer melk.
En bij een goede ruwvoersituatie komt goed
krachtvoer ook beter tot zijn recht.’
Voor graslandverbetering is al een grassoort
in beeld. De vele kleine melkveehouders hebben echter weinig of geen land, of rijstland
waarop moeilijk verbeterd gras is te verbouwen. Wouters: ‘Hun koeien krijgen veelal aangekocht rijststro en maaisel van wegbermen,
of wat olifantsgras.’
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Een kansrijker optie is het verbouwen en
inkuilen van maïs. In Noord-Vietnam kuilen
boeren al op kleine schaal maïs in zakken in,
op grootschalige bedrijven gebeurt dit al
langer. Om het gebrek aan land te compenseren, is verbouw van snijmaïs door andere
boeren een mogelijkheid. Dit zal verder worden getest en uitgewerkt in een nieuw project
van FrieslandCampina, waarvoor middelgrote
melkveehouderijen worden opgezet in daarvoor aangewezen ‘zuivelzones’. Wageningen
UR Livestock Research verleent in dit project
technische assistentie bij voerproductie en
training van trainers.
Koplopers die met begeleiding de uitdaging
aan willen gaan in dit project, zijn er volgens
Wouters zeker te vinden: ‘Als een Vietnamese
boer ergens voordeel in ziet, pikt hij het op.’

Contact:

bram.wouters@wur.nl
0320 - 29 33 74

Verkenning agropark Filipijnen
Wageningse deskundigen gaan in
opdracht van de Wereldbank de kansen
van agroparken op de Filipijnen onderzoeken. Eind dit jaar moet een advies
klaar zijn over welke locaties het meest
geschikt zijn voor grootschalige voedselproductie.
Agroparken zijn op verschillende plaatsen
in de wereld in onderzoek. Door akkerbouw,
tuinbouw en dierlijke productie te combineren, moet daar goedkoop geproduceerd
kunnen worden zonder het milieu al teveel
te belasten. In Mexico en China bestaan
vergevorderde plannen voor zulke parken.
Deskundigen van verschillende onderdelen
van Wageningen UR zijn daarbij betrokken.
Volgens Peter Ravensbergen van Food &
Biobased Research heeft de Wereldbank de
opdracht voor de Filipijnen aan Wageningen UR
gegund vanwege de ervaring met vergelijkbaren projecten in andere landen. ‘Wij hebben
met ons concept van metropolitan food clusters laten zien dat we heel efficiënt met inputs
kunnen omgaan en dat we lokale partijen
weten te betrekken bij de opzet.’ Ook voor de
verkenning op de Filipijnen gaat Ravensbergen
samenwerken met lokale professionals.
De ideeën over een Filipijns agropark staan

De skyline van Manilla.

nog in de kinderschoenen. Zelfs de vraag
wat zo’n park zou moeten produceren ligt
nog open. ‘Het ligt voor de hand om te
gaan produceren voor de lokale markt’, zegt
Ravensbergen, ‘Manilla is een grote metropool. Maar de Filipijnen liggen natuurlijk ook

dicht bij China, dus misschien zijn er ook
goede mogelijkheden voor export.’ De verkenning moet eind dit jaar klaar zijn.
Contact:

peter.ravensbergen@wur.nl
0317 - 48 03 99

Netwerk tegen verspilling
Nog teveel landbouwproducten gaan er in armere landen na de oogst verloren.
Wageningse onderzoekers bouwen aan een netwerk dat kan meehelpen die
verliezen terug te dringen.
Van alle groente en fruit die wordt geoogst,
bereikt nu 5 tot soms wel 75 procent nooit
de consument; het wordt als oneetbaar weggegooid. ‘Verspilling van voedsel en inputs
als land, water en energie’, zegt Bart van
Gogh van Wageningen UR Food & Biobased
Research. Investeringen in voedselproductie
renderen beter als na de oogst veel minder
verloren gaat. Daarbij groeit het belang
van groente en fruit, als basis is voor een
duurzame voedselproductie en een gezond
dieet. Beperking van verliezen staat daarom
onder meer op de agenda van de FAO en
de Afrikaanse Unie.
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken zet Van Gogh met collega’s
een netwerk op met partijen die verliezen

op versgebied kunnen helpen terugdringen.
Nederlandse expertise in agrologistiek en
naoogsttechnologie is waardevol voor ontwikkelingslanden en voor importeurs van groente
en fruit uit lagelonenlanden.
De belangrijkste oorzaken voor verliezen bij
groente en fruit liggen in ongecontroleerde
bewaaromstandigheden in de keten. Van Gogh:
‘Wat na de oogst in de volle zon blijft liggen,
loopt bijvoorbeeld al direct een achterstand
op.’ Daarnaast wordt onvoorzichtig met producten omgesprongen.
Dat de naoogstfase lang weinig aandacht
kreeg, verklaart Van Gogh door de complexiteit. ‘Het vraagt technologie, een infrastructuur
als elektriciteit, goede wegen, communicatie,
en kennis in de keten en over producten.’
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Mensen moeten weten bijvoorbeeld wel weten
bij welke temperatuur en luchtvochtigheid
een bepaald product moet worden bewaard.
De onderzoekers richten zich nu op het verkrijgen van een beter inzicht in de keten, om
de situatie met bestaande kennis zo veel
mogelijk te kunnen verbeteren; indien nodig
vindt aanvullend onderzoek plaats. Het netwerk
moet er uiteindelijk voor gaan zorgen dat partijen uit de versketen bij vragen snel kunnen
worden gekoppeld aan organisaties en bedrijven die daar een antwoord op kunnen hebben.
Er zijn inmiddels contacten gelegd met ngo’s
als ICCO en SNV, Nederlandse agrotech- en
handelsbedrijven, bedrijven die investeren in
buitenlandse agroproductie en een bank die
betrokken is bij de ontwikkeling van landbouwcoöperaties.
Contact:

bart.vangogh@wur.nl
0317 - 48 13 10

Naar meer samenhang in beleid
Onderzoekers van Wageningen UR ontwikkelen in een internationaal team analytische
instrumenten om beleidsmakers in Brussel te helpen bij de ontwikkeling van een
langetermijnstrategie voor voedselzekerheid. Eind dit jaar moet hun advies klaar zijn
over geschikte locaties voor grootschalige voedselproductie.
In het project FoodSecure kijken de wetenschappers naar de invloed van diverse beleidsterreinen op verschillende aspecten van voedselzekerheid; van lokaal tot mondiaal en op korte tot
lange termijn. Beleidsterreinen als landbouw,
handel, milieu en energie hebben allemaal
invloed op de wereldwijde voedselzekerheid,
en kunnen elkaar versterken maar ook tegenwerken of onbedoeld negatieve neveneffecten
hebben. Dat maakt coördinatie belangrijk, zegt
Thom Achterbosch van LEI Wageningen UR.
Zo heeft de Europese Unie met het oog op
voedselproductie recent besloten het streefgebruik van biobrandstof te halveren naar vijf
procent van het totale gebruik. Maar dat de
winning van olie uit teerzand rendabel aan
het worden is, kan grotere betekenis hebben
voor het wereldvoedselvraagstuk dan dit
EU-besluit, zegt Achterbosch: ‘Deze nieuwe

oliebron maakt biobrandstoffen misschien
minder nodig, wat de weg vrij kan maken
voor andere beleidskeuzen rond landgebruik.’
De onderzoekers proberen onder meer via
statistische methoden te achterhalen welke
indicatoren gevoelig zijn voor beleid. In het
project is al aangetoond dat de bestaande
methodieken om voedselzekerheid te meten,
niet alle informatie oplevert die beleidsmakers
en bijvoorbeeld de FAO eigenlijk willen hebben.
‘De effecten van stijgende voedselprijzen ontbreken, waar een deel van de mensen voordeel van heeft en anderen niet. Om dat op
te lossen, wordt nu een nieuw instrument
gezocht.’
Het project leverde ook kennis en aangrijpingspunten op waarmee beleidsmakers van het
ministerie van Economische Zaken worden
geholpen meer samenhang in het voedselzeker-

heidsbeleid te brengen. ‘Het ministerie richt zijn
pijlen vooral op vergroting van de beschikbaarheid van voedsel door een duurzame toename
van de productie. Productiegericht beleid heeft
echter zowel effect op beschikbaarheid als
prijzen en inkomens’, illustreert Achterbosch.
‘Als je een snelle productiegroei wilt, kun je
het beste zoveel mogelijk investeren in productiviteitsgroei en efficiënt gebruik van inputs
in bestaande landbouwsystemen. Maar wil je de
toegang tot voedsel verbeteren en inkomens
verhogen, dan moet je daarnaast ook kansen
scheppen voor landbouwontwikkeling van
kleinschalige boerenbedrijven, en hun organisatiegraad helpen verhogen. Dat vraagt andere
investeringen. De effecten op beschikbaarheid
worden dan minder tastbaar, maar de investeringen ondersteunen wel een pad dat zorgt
dat de baten van productiegroei bij een brede
groep terechtkomt, met uitwerking op de
langere termijn.’
Contact:

thom.achterbosch@wur.nl
070 - 335 81 94

Betere modellen voor voedselzekerheid
De rapporten van het internationale
klimaatpanel (IPCC) gaan tot nog
toe vooral diep in op de verandering
van het klimaat. Hoofdstukken over
gevolgen van klimaatverandering voor
de mens, bijvoorbeeld op het gebied
van voedselzekerheid, berusten nog
op minder diepgravend onderzoek.
Om hier wat aan te doen, is in 2010 het
Agricultural Model Intercomparison and
Improvement Project (AgMIP) gestart, vertelt
Sander Janssen van Alterra Wageningen UR.
AgMIP is een internationaal netwerk van ruim
driehonderd onderzoekers, verbonden aan de
belangrijkste instituten op dit gebied, waaronder Wageningen UR. Doel van AgMIP is
om bestaande modellen te vergelijken en goed
aan elkaar te koppelen zodat er meer kennis
komt over voedselzekerheid en de invloed van
klimaatverandering. Dat verbeterde inzicht
gaat opgenomen worden in het vijfde rapport
van het IPCC, dat volgend jaar uitkomt.
‘Er zijn grote verschillen tussen bestaande
gewasmodellen, klimaatmodellen en economische modellen’, vertelt Janssen. ‘Een doorrekening met dezelfde data kan tot afwijkende
of zelfs tegengestelde resultaten leiden.’ Dat

komt onder meer door de aannames of mate
van detail in het model. Ook gaan ze vaak
verschillend om met onzekerheid.
Naast de onderlinge vergelijking worden
verschillende typen modellen aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld gewasmodellen aan
economische modellen. Dat gebeurt in mondiale studies, maar ook in regionale studies in
Afrika en Zuidoost-Azië waarin aanpassingen
van boeren aan klimaatverandering worden
doorgerekend, zoals later zaaien of teelt van

droogteresistente gewassen. Janssen: ‘Het
AgMIP-netwerk levert niet alleen betere modellen op, maar ook een beter begrip van wat
modellen wel en niet kunnen. Nu wordt nogal
eens een model gebruikt omdat het beschikbaar is, en niet omdat het geschikt is voor
die specifieke vraag.’
Informatie:
Contact:

www.agmip.org
sander.janssen@wur.nl
0317 - 48 19 08

Een kaart van de NASA met de wereldwijde temperatuurstijging sinds 1880.
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‘Geef dieren geen voedsel dat wij
ook direct op kunnen eten’
Reflectie
Met een focus op groei van de productie van melk, vlees, vis en eieren bereik je geen
duurzame voedselzekerheid van dierlijke producten. Sociaaleconomische ontwikkeling
en precisiemanagement zijn minstens zo belangrijk, stelt hoogleraar Imke de Boer.

‘Het is niet slim alleen te focussen op groei van de dierlijke productie; je moet ook werken aan de sociaaleconomische ontwikkeling van landen.’

Imke de Boer, hoogleraar dierlijke
productiesystemen aan Wageningen University,
onderdeel van Wageningen UR:
‘Een duurzame productie van vlees, melk
en eieren vereist aandacht voor de driehoek
milieu, dierenwelzijn en livelihood, oftewel
inkomen en voedselzekerheid. Veel aanpassingen op een veehouderijbedrijf hebben
ongewenste neveneffecten op een van deze
drie aspecten. Door een productiesysteem als
een geheel te beschouwen, proberen we innovaties te vinden zonder negatieve bijeffecten.
De veehouderijsector is inmiddels goed voor
15 procent van de wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen, gebruikt 70 procent van de
landbouwgrond en slurpt 8 procent van het
zoetwater op. De verwachting is nu dat de

productie van dierlijk eiwit moet verdubbelen
voor de groeiende en rijker wordende wereldbevolking. In plaats van dit als uitgangspunt te
nemen, vind ik dat we ons moeten afvragen
of we wel met z’n allen meer vlees en melk
moeten gaan consumeren. Meelwormen zijn
bijvoorbeeld ook een duurzame alternatieve
bron van dierlijk eiwit.
Daarnaast kan de wereldbevolking niet oneindig
blijven groeien op een eindige wereld. In de
regel leidt sociaaleconomische ontwikkeling
in een land tot daling van bevolkingsgroei.
In Afrika en Azië groeit de bevolking nog; in
Europa en Noord-Amerika is die groei gestabiliseerd. Ook daarom is het slim niet alleen te
focussen op groei van de dierlijke productie;
je moet ook werken aan algemene sociaaleconomische ontwikkeling van landen in de
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wereld. Zie hier ook de meerwaarde van
systeemanalyses: soms liggen oplossingen
niet op jouw domein.
Een derde punt dat we ons moeten realiseren,
is dat in ontwikkelingslanden gemengde bedrijven driekwart van de melk produceren en ruim
de helft van het rund- en lamsvlees. Doorgaans
zijn dit kleine boeren, die produceren voor de
lokale markt. Voor de voedselzekerheid in de
nabije toekomst zijn deze smallholders nog
steeds van groot belang. Een betere toegang
tot dierlijke eiwitten kan de voedingsstatus
van veel mensen verbeteren. Wat je daarom
zou willen is dat een aantal boeren meer gaat
produceren voor de lokale markt, met minder
uitval en betere huisvesting en voer. Dat werkt
echter alleen als andere boeren aan de slag
kunnen in bijvoorbeeld de dienstensector of
de industrie, of voor de stad gaan produceren;
zo heeft de landbouw zich ook in Europa
kunnen ontwikkelen. Opnieuw dus een rol
voor verbetering van de sociaaleconomische
status van een land als geheel.
Tot slot vraagt duurzame dierlijke productie
een andere blik op efficiëntie. Van oudsher
was dit vooral hoe efficiënt voer werd omgezet
in vlees of melk of eieren. Het huidige snelgroeiende vleeskuiken vraagt dan ook om een
topdieet. We moeten echter kijken hoe efficiënt
grondstoffen worden gebruikt in de hele keten.
Het topdieet van vleeskuikens bestaat deels uit
granen die mensen ook eten. Geef dieren dus
liever zo min mogelijk voer dat wij ook direct
kunnen opeten. Voer varkens en kippen zoveel
mogelijk met afvalstromen, en geef koeien
zoveel mogelijk gras, liefst van landbouwgrond
waar alleen gras kan groeien.
Dit kan invloed hebben op het productievolume
van vlees en melk. Mede daarom is ook een
verbetering in precisiemanagement in de hele
keten nodig, van grond tot mond. In de tropen
moeten vooral de verliezen tijdens de productie, de opslag en het transport omlaag.
In Europa wordt 20 procent van het geproduceerde vlees uiteindelijk niet geconsumeerd.
De helft hiervan verdwijnt thuis, tijdens de
catering of in een restaurant in de afvalbak.
Uiteindelijk blijft duurzaamheid iets normatiefs.
Een langzamer groeiend vleeskuiken is beter
qua welzijn maar vaak slechter voor het milieu
en ook iets duurder. Toch is veel te zeggen
voor die welzijnsstap. Het is aan de wetenschap om die keuzes en de oplossingsruimte
te laten zien, en niet om de keuzes te maken.’

