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Brazilië enorm veel opleveren’
Maatwerk voor Mexicaanse tuinder
‘Er moeten meer techneuten naar Chili’

Publiek-private samenwerking

Transportpallet van bananenboom

Het Wageningse bedrijf Yellow Pallet wil pallets gaan maken van bananenbomen.

Voor de pallets om bananen te vervoeren
is geen boskap meer nodig. Van bananenbomen zijn ook prima transportpallets te
maken.
Het jonge Wageningse bedrijf Yellow Pallet
onderzoekt in Colombia de kansen voor een
fabriek die transportpallets maakt van afgedankte bananenbomen. Het brengt afval tot
waarde, zorgt voor extra inkomsten en werkgelegenheid op het platteland, en vermindert
de houtconsumptie. Door de gunstige sociale
en milieueffecten kreeg Yellow Pallet voor
het onderzoek subsidie van Agentschap NL.
Bananen groeien aan grote planten die een

schijnstam maken, van ineengerolde bladeren.
De plant produceert een grote tros vruchten
en sterft af. Ziektebestrijding en transport zijn
de grootste productiekosten. De huidige, vaak
geïmporteerde houten wegwerppallets kosten
twaalf euro per stuk. Een lokale bananenpallet
is net zo sterk, lichter en vochtbestendiger.
Daarnaast is banaan al binnen een jaar volgroeid, met lengtes tot zeven meter.
Zowel verwerking van oude consumptiebananenbomen als de aanleg van plantages voor
‘vezelbananen’ bieden kansen. ‘Voordeel van
zulke fiber only plantages is dat je ze kunt
inrichten op verlaten, marginale gronden
of gronden met veel schimmeldruk. Je kunt

dan ook grotere groeiende rassen gebruiken
met schimmelresistenties, en de stammen
machinaal oogsten’, vertelt Gert Kema van
Yellow Pallet en al jaren bananenonderzoeker
bij Plant Research International, onderdeel
van Wageningen UR.
Een fabriek wordt interessant bij 600 tot 1000
hectare aan te verwerken bananenboom.
‘Colombia heeft twee grote bananengebieden,
waaronder Uraba, met 40 tot 50 duizend
hectare consumptiebanaan. Met zo’n duizend
hectare vezelbananen zijn die allemaal te voorzien van bananenpallets’, rekent Kema voor.
Hij heeft goede hoop nog dit jaar een fabriek in
Colombia te kunnen opstarten, om als eerste
in de wereld blokken voor bananenpallets te
maken. ‘Dat kan op een bestaande productielijn.’ Naast in Colombia ziet Yellow Pallet mogelijkheden in andere bananenlanden, waaronder
Ecuador, Costa Rica en China. ‘Uiteindelijk
willen we pallets gaan persen, net als een eierdoos.’ Dat vraag nog wel grote investeringen
in een mal en een productielijn.
De link tussen het bedrijf en de wetenschap
loopt via Kema zelf. Als onderzoeker werkt hij
aan genen en schimmelresistenties; zo publiceerde hij in juli met collega’s het genoom
van een wilde banaan in toptijdschrift Nature.
‘Dit bedrijf brengt me weer dichtbij de teelt
en de telers, en dat maakt het aantrekkelijk.
En als we winst gaan maken, vloeit een
deel terug naar Wageningen UR voor nieuw
onderzoek, zo is afgesproken.’
Contact:

gert.kema@wur.nl
0317 - 48 06 32
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‘Een beetje intensiveren zou hier in
Brazilië enorm veel opleveren’
Nederland is een van de grootste exporteurs van landbouwproducten in de wereld,
maar vanuit Latijns-Amerikaans perspectief is ons land vooral een grote importeur.
Zeker Brazilië en Argentinië verschepen enorme hoeveelheden soja, sinaasappelsap, fruit en andere landbouwproducten naar Rotterdam. Andersom is het voor
Nederlandse bedrijven niet makkelijk om voet aan de grond te krijgen in de grote
Zuid-Amerikaanse landen; de handelsbarrières zijn hoog. Maar wellicht komt daar
verandering in. De Braziliaan heeft duurzaamheid ontdekt, zegt de landbouwattaché
in Brasilia. In Argentinië is het wachten op een nieuwe regering, schat Bart Vrolijk
van de ambassade in Buenos Aires. De zittende regering probeert importen nog op
allerlei manieren te ontmoedigen.

Patricia de Vries-Van Loon, landbouwraad voor de ambassade in Brazilië:
‘Op het gebied van agrofood is de relatie tussen Brazilië en Nederland inderdaad nogal
eenzijdig. Nederland importeert voor miljarden,
en exporteert maar een beetje. Brazilië is een
landbouwgrootmacht in suiker, maïs en soja en
andere agrarische grondstoffen, voor de hele
wereld. Wat wij naar Brazilië sturen is beperkt,
mede omdat de markt hier wordt afgeschermd
met importheffingen en andere beperkende
maatregelen, vooral voor de invoer van plantaardige en dierlijke producten.
Wat de handel ook niet helpt is dat de fytosanitaire en veterinaire dienst en het inspectiesysteem hier niet zijn meegegroeid met de
economie en de toegenomen handel. Die functioneren nog net zo als dertig jaar geleden. Er
staan bijvoorbeeld Nederlandse kaasbedrijven
al twee jaar op de wachtlijst voor een bezoek
van de Braziliaanse inspecteurs die moeten
vaststellen of ze in aanmerking komen voor

een exportvergunning. En zo heeft Brazilië ook
een antidumpingmaatregel voor melkpoeder
uit Europa en Nieuw-Zeeland. Normaal is dat
een tijdelijke maatregel, maar hier is hij net
weer voor vijf jaar verlengd, en hij geldt al
vijftien jaar.
Op korte termijn zal het lastig blijven voor
Nederlandse bedrijven om hier voet aan de
grond te krijgen, maar er zijn zeker kansen.
Ik heb hier tien jaar geleden ook gewerkt.
In die periode heb ik het woord duurzaamheid
vrijwel nooit horen vallen. De Brazilianen gingen
ervan uit dat er nog tachtig miljoen hectare
grond lag te wachten om in cultuur gebracht
te worden. Dat is nu heel anders. In kranten en
tijdschriften is heel veel aandacht voor de ontbossing van het Amazonegebied. Consumenten
maken zich daar echt zorgen over, en daarom
is hier nu ook veel meer aandacht voor duurzaamheid en productiviteitsverhoging.
Daar zijn ook nog heel veel mogelijkheden voor.
Brazilië heeft 200 miljoen koeien, die elk ongeveer een hectare tot hun beschikking hebben.

De oude manier van extensieve veehouderij,
waarbij koeien op een stuk grasland werden
gezet om ze vijf jaar later als het gebied was
uitgeput te verhuizen naar het volgende stuk,
legt een enorm beslag op ruimte en natuurlijke
hulpbronnen. Hier al een beetje intensiveren
zou enorm veel resultaat opleveren.
Voor Nederland liggen er denk ik vooral kansen
voor de tuinbouw- en de zuivelsector. Er is een
grote middenklasse die steeds welvarender
wordt en vraagt naar groentes van betere
kwaliteit. De kwaliteit van veel producten,
ook in de betere supermarkten, laat vaak te
wensen over. Dat komt met name door een
slechte behandeling na de oogst. Ik ben ervan
overtuigd dat als we ergens kunnen laten zien
wat we met Nederlandse kennis en technologie
kunnen, wat we voor de Brazilianen kunnen
betekenen, dat we hen kunnen overtuigen dat
de grenzen open moeten voor kassenbouwers
en andere leveranciers van technologie. We
werken nu samen met Wageningen UR aan
plannen voor een centre of excellence om dat
voor elkaar te krijgen. Ook voor de technologie en toelevering in de zuivelsector zouden
op termijn kansen moeten liggen. Die antidumpingmaatregel houden ze hier niet voor
niets in stand. De Braziliaanse zuivelsector is
nu niet concurrerend; er liggen veel mogelijkheden om middelgrote producenten duurzamer
en efficiënter te maken. Aan ons de taak om
de Brazilianen te overtuigen dat ze er zelf
ook beter van worden als ze van Nederlandse
know-how gebruik gaan maken.’

Koeien tussen de resten van het amazonewoud. In Brazilië vragen steeds meer consumenten naar vlees
waarvoor geen regenwoud is gekapt.
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Gabrielle Nuijtens-Vaarkamp, landbouwraad voor de ambassade in Mexico:
‘Hier in Mexico hebben we de economische
crisis al achter ons. De economie kromp in
2009, maar is de laatste jaren telkens met
een procent of vier gegroeid. De Mexicanen
zijn daar trots op, zeker nu ze harder groeien
dan Brazilië. Ze horen hier graag dat de BRIC’s
passé zijn en dat de MIST-landen – Mexico,
Indonesië, Zuid-Korea en Turkije – de groeidiamanten van de wereldeconomie zijn.
Op de ambassade merken we dat die groei

het beeld van Mexico in de buitenwereld
langzaam verandert. Het imago werd vooral
bepaald door drugsgeweld, maar we krijgen
nu toch steeds meer telefoontjes van bedrijven die geïnteresseerd zijn vanwege de
economische kansen. Rijk Zwaan produceert
hier bijvoorbeeld sinds 2010 zaden, die ze
vervolgens naar Nederland verschepen voor
kwaliteitscontrole.
De tuinbouw is hier een erg grote sector.
Vooral het hoogste segment, bedrijven met
moderne kassen, heeft veel belangstelling
voor Nederland. Er zijn er een aantal met een
Nederlandse bedrijfsleider. Eén Nederlands
bedrijf heeft zelf de oversteek gemaakt en
produceert nu paprika’s voor de Amerikaanse
markt. De Nederlandse bedrijven richten zich
ook steeds meer op het middensegment, de
telers in plastic kassen. Een grote markt, want
Mexico is de groentetuin van Noord-Amerika.
Behalve naar de glastuinbouw kijken Mexicanen ook naar de pluimveehouderij. Onderwerpen als dierenwelzijn en antibioticagebruik
spelen hier nog niet, maar dat is een kwestie
van tijd. Mexico wil een belangrijk exportland
worden en richt zich daarbij niet alleen op
Amerika, maar ook op Rusland, Afrika en
Latijns-Amerika.
Waar ik zelf veel mee bezig ben zijn agroparken. Mijn vorige standplaats was Peking.
Daar was ik niet enthousiast geworden over

De haven in Buenos Aires wordt steeds stiller nu de regering importen op allerlei manieren ontmoedigt.
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agroparken, daar is veel misgegaan in communicatie en verwachtingmanagement. Maar ik
heb gezien dat Alterra daarvan geleerd heeft
en ik ben voor Mexico inmiddels wel over mijn
scepsis heen. Als het ergens gaat lukken, is
het hier. In de staat Aguascalientes is de planningsfase van start gegaan, in Nayarit loopt
een haalbaarheidsstudie en we hebben net
het verzoek gekregen om ook in Chiapas een
onderzoek naar de haalbaarheid te starten.
De Mexicaanse regering is erg enthousiast
over het idee, en financiert de plannen. We
zijn onlangs nog door de onderminister van
landbouw uitgenodigd om een presentatie te
geven. De agroparken zouden niet alleen
producten moeten gaan leveren voor de
export, maar zeker ook voor de binnenlandse
markt; voor de snelgroeiende steden, waar
de bevolking steeds meer te besteden heeft.
Ik probeer hier het concept van de gouden
driehoek te verkopen. Bij agroparken is
samenwerking tussen overheid, bedrijven en
kennisinstellingen heel belangrijk. Dat is hier
een innovatieve manier van werken. Nederland
heeft hier een goede naam als landbouwnatie.
Eigenlijk zou Wageningen UR hier een vertegenwoordiger moeten hebben die de Nederlandse
expertise kan verkopen. Ook op watergebied
liggen veel vragen. Ik ben ervan overtuigd dat
de investering in een vertegenwoordiger wordt
terugverdiend.’

Bart Vrolijk, landbouwraad in Buenos
Aires (Argentinië) voor Argentinië, Chili,
Paraguay en Uruguay:
‘Nederland exporteert niet zo heel veel naar
Argentinië en het ziet er niet naar uit dat
dit snel verandert. De Argentijnse regering
probeert de import van goederen actief te
ontmoedigen. De perronistische regering
onder leiding van president Kirchner wil importproducten zoveel mogelijk vervangen door producten van eigen bodem. Voor Nederlandse
bedrijven zijn er daarom steeds minder kansen. Alleen bedrijven die producten leveren die
hier niet gemaakt worden, maken een kans.
Voor de agrofoodsector gaat het dan bijvoorbeeld om tuinbouwzaden, landbouwmachines,
pootaardappelen en vitamines voor veevoer.
Een van de manieren waarop de overheid de
import beperkt is de regel dat bedrijven die
spullen importeren minstens voor een zelfde

waarde moeten exporteren. Bedrijven die
auto’s importeren, hebben daarom bijvoorbeeld sinds kort een tak die wijn exporteert.
Er is internationale druk op Argentinië om dat
beleid te wijzigen. Europa, Amerika, Japan en
Mexico hebben al klachten ingediend bij de
Wereldhandelsorganisatie. In Argentinië zelf
wordt ook wel geklaagd; op twitter wordt het
land regelmatig Argenzuela genoemd, een verwijzing naar Venezuela. Maar de economie
groeit nog, dus de binnenlandse druk is niet
erg hoog. Na de crisis in 2001 is de economie een paar jaar hard gegroeid. De laatste
jaren is de groei teruggevallen, vorig jaar
was het twee procent.
Of wij het rustig hebben op de ambassade?
Dat zou je denken. Het handelsvolume is
inderdaad niet zo groot, maar er is toch vaak
gedoe aan de grens waar wij bijgeroepen worden. Pas waren er bijvoorbeeld problemen
vanwege de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus in Nederland. Het komt heel vaak
voor dat er problemen zijn met certificaten en
formulieren. Dat is ook één van de belangrijkste problemen van Nederlandse bedrijven die
naar hier willen exporteren, de willekeur. Het
is erg onvoorspelbaar of een partij in de problemen komt.
Er is overigens één terrein waar Nederland
kan profiteren van het Argentijnse beleid. Om
niet langer afhankelijk te zijn van olie-import wil
de regering flink gaan investeren in biobrandstoffen. In april komt de Argentijnse minister
voor onderwijs en wetenschap naar Nederland
om te kijken wat ons land op dat terrein te bieden heeft, ze gaat dan ook naar Wageningen
om een samenwerkingsovereenkomst te
tekenen.’
‘Chili is een heel ander verhaal. Chili is sinds
de jaren zeventig een heel open economie,
met nauwelijks importheffingen. De laatste
jaren heeft het land erg geprofiteerd van de

Kansen in Latijns-Amerika
Sinds 2005 is Peter Zuurbier vanuit Wageningen UR betrokken bij de totstandkoming van veel
samenwerkingsprojecten in Brazilië, Chili, Argentinië, Mexico en Colombia.
Zaken doen met Latijns-Amerika begint volgens Zuurbier met het ontwikkelen van een netwerk met partijen in de publieke en private sector. Voor het Nederlandse mkb ziet Zuurbier
op dit moment in Brazilië kansen in de tuinbouw, bio-economie en zuivel; in Argentinië en
Colombia op het gebied van verwaarding van biomassa, en verder in Colombia in de
tuinbouw, zuivel en in watermanagement in de koffiesector; en in Mexico de tuinbouw en
mogelijk de pluimveehouderij.
Contact: peter.zuurbier@wur.nl
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Een Chileense kopermijn. Chili wil met de opbrengsten
van het kopererts de economie diversifiëren.

stijgende koperprijzen. Chili levert ongeveer
een derde van de wereldproductie van koper.
De Chileense overheid wil op termijn minder afhankelijk worden van koper, en zoekt
daarom naar mogelijkheden om de economie
te diversifiëren. Ze investeren onder andere in
kenniscentra zoals het Wageningse centrum
voor voedingsonderzoek. Over tien jaar willen
ze tot de top tien agro-exporteurs horen.
Het ondernemingsklimaat in Chili is gunstig
voor bedrijven, er is ook redelijk veel private
equity beschikbaar voor investeringen. Het
nadeel is alleen de kleine thuismarkt, er zijn
maar 18 miljoen Chilenen. Eigenlijk zou je als
bedrijf het economisch klimaat van Chili willen
en het landbouwklimaat van Argentinië om de
markt in Brazilië te bedienen. Maar Mercosur,
de vrijhandelsorganisatie in Latijns-Amerika,
werkt niet zo goed als de EU. Er zijn nog
steeds hoge handelsbarrières.’

Maatwerk voor Mexicaanse tuinder
De Mexicaanse tuinbouwsector groeit snel.
Wageningse onderzoekers werken mee
aan de optimale hardware en kennis.
Mexico produceert veel vruchtgroenten en bloemen en daar zit nog een flink groeipotentieel.
De bloemen blijven nog veelal binnenslands,
maar men wil graag meer exporteren. De
groenten gaan nu vooral naar Noord-Amerika.
‘Voor die export moet de kwaliteit goed
zijn’, zegt Anne Elings van Wageningen UR
Glastuinbouw. ‘Qua maat, uniformiteit en chemicaliëngebruik kan de productie nog beter.
Mexico mist daarvoor nog kennis. Dat vraag
nog investering, en de Nederlandse kennissector en tuinbouwbedrijven kunnen daar
een belangrijke rol bij spelen.’
Eind 2011 hebben Nederlandse bedrijven en
instellingen al het platform MexiCultura opgericht, om samen met het ministerie van EZ

private initiatieven in Mexico op elkaar af te
stemmen. Ook de Mexicaanse ambassade
stimuleert de samenwerking. Samen met het
overheidsfonds voor de rurale sector FOCIR
wil het Nederlandse kennis beschikbaar maken
voor de diverse Mexicaanse deelstaten.
‘Neem nou deze kas in Aguascalientes’, zegt
Elings, en laat een foto zien. ‘Onze berekeningen aan verschillende kasontwerpen wezen
uit dat dit ontwerp voor dit groentebedrijf op
deze locatie economische gezien de beste
keuze was, inclusief zuinig watergebruik.’ Een
ander voorbeeld is het FORDECyT-project.
Elings: ‘In de westelijke deelstaten gaan we
maatwerk leveren met kasontwerpen voor de
kleine tuinders aldaar, samenwerking organiseren en kennis overdragen. Eerst inventariseren
we welke kennis ontbreekt en maken we een
lesprogramma, bijvoorbeeld over teeltbegeleiding of gewasbescherming. De trainers die

we lokaal opleiden dragen daarna hun
kennis weer over aan plaatselijke tuinders.’
Ook op overheidsniveau wordt kennis overgedragen. ‘Water is een groot probleem in
Mexico, en de tuinbouw moet zuiniger om
gaan springen met water. Wij maken de voordelen van recirculeren en telen op substraat
inzichtelijk, de overheid heeft de middelen om
deze waterbesparende teeltwijzen te stimuleren. Daarnaast zijn er collega’s betrokken bij
het opzetten van agroparken in deelstaten als
Aguascalientes en Nayarit. Samen met het
bedrijfsleven kan Wageningen de Nederlandse
kennis van de tuinbouw goed vertalen naar
lokale omstandigheden.’
Informatie:
Contact:

GTB-rapport 1126 en 1223,
www.mexicultura.com
anne.elings@wur.nl
0317 - 48 32 50

Zoete quinoa voor babyvoeding
Wageningse onderzoekers zoeken samen met Nestlé en Chileense collega’s naar
quinoa die beter verwerkt kan worden. Nestlé wil het gewas onder andere gaan
gebruiken in babyvoeding.
Quinoa is een gewas dat in veel landen rond
het Andesgebergte wordt verbouwd. 2013 is
door de uitgeroepen tot jaar van de quinoa.
Volgens de FAO kan quinoa ook in andere landen een belangrijke bijdrage leveren aan voedselzekerheid. De plant is goed bestand tegen
extreem klimaat en levert eiwitten die alle
essentiële aminozuren bevatten. Ook in Europa
is toenemende belangstelling voor quinoa,
onder andere omdat het geen gluten bevat.
De samenstelling van quinoa maakt het gewas
geschikt om er eiwit uit te winnen voor verwerking in babyvoeding en andere voedingsmiddelen. Eén eigenschap van de zaden staat die
toepassing echter in de weg: het zaad wordt
omgeven door een laag met bittere stoffen,
saponines.
Een samenwerkingsverband van Chileense en
Wageningse onderzoekers wil daar samen met
het Franse bedrijf Abbottagra en het Chileense
onderzoeksinstituut INIA wat aan doen. ‘Plant
Research International heeft een zoete variant
ontwikkeld, zonder de bitterstoffen. De eerste
veldproeven met die variant staan op het punt
om geoogst te worden’, zegt projectleider
Jeroen Knol. Wageningse procestechnologen
zoeken ondertussen naar efficiënte en duurzame methoden om het eiwit uit de korrels te

halen. Knol: ‘We willen bijvoorbeeld weten op
welke temperatuur we het best kunnen malen,
en hoe we de gemalen quinoa het meest
efficiënt kunnen scheiden in fracties die veel
of weinig eiwit bevatten.’

Een veld met quinoa.
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Het quinoaproject is gestart in 2012 en loopt
tot 2014. Knol: ‘Dan moeten we kunnen uitrekenen of de productie van zoete quinoa economisch haalbaar is en wat de beste methode
is om het eiwit te scheiden.’

Contact:

jeroen.knol@wur.nl
0317 - 48 01 77

Altijd een mooie avocado

 Onderzoekers zoeken een manier om te voorspellen wanneer een avocado rijp is.

De avocado’s die samen in een doos uit Chili in de Rotterdamse haven aankomen,
zijn allemaal hard en groen. Ze rijpen echter verschillend af. Wageningen UR Food &
Biobased Research is bezig grip op die variatie te krijgen, zodat meer avocado’s
gewoon lekker worden opgegeten.
De verrassing van ‘hoe ziet mijn avocado
eruit als ik hem opensnijdt’ moet eraf, zo zegt
projectleider Eelke Westra. ‘Nu blijven van een
partij avocado’s sommigen hard en worden
anderen te snel zacht en bruin. Want de ene
avocado rijpt na aankomst in Nederland in
zes dagen goed af bij 17 graden Celsius en
de ander bij 20 graden. Als je meer weet
over de rijpheid van iedere avocado, weten
importeurs en handelaren beter wat ze nog
met de avocado’s kunnen en moeten, en dat
vermindert verliezen in de keten en klachten
bij consumenten.’
Een model om die rijpheid te bepalen is echter geen peulenschil; avocado’s zijn complexe
vruchten. Ze groeien als appels aan een
boom, maar daarmee stopt de vergelijking.
Een avocadoboom heeft weken langer bloesems, waardoor de leeftijden van vruchten

aan een boom flink uiteenlopen, en ze zijn
pas na anderhalf jaar klaar voor de pluk.
Omdat het praktisch onmogelijk is individuele
vruchten te volgen, wordt nu gezocht naar
externe factoren die iets kunnen zeggen
over hoe snel een avocado eetrijp kan zijn.

Chileense onderzoekers volgen hiervoor
enkele boomgaarden. Ze kijken of er verbanden te vinden zijn met bodemsoort en -kwaliteit, hoogte, regenval en klimaat. ‘Mogelijk
komt daar uit dat je vooral op hoogte moet
telen, of dat avocado’s die in bepaald seizoen,
met bepaald weer, op een bepaalde hoogte
zijn geteeld, het beste naar Nederland kunnen worden gestuurd’, zegt Westra. Food &
Biobased Research zoekt op haar beurt in
avocado naar stofjes die een indicatie kunnen
geven hoe snel hij eetrijp is. ‘We hebben ze
nog niet gevonden’, geeft Westra toe. ‘Het
gehalte droge stof, olie of een bepaald suiker
zijn het in ieder geval niet. Maar we zoeken
rustig verder.’
In dit project FruitChange, dat loopt onder
de vlag van Wageningen UR Chili, werkt
Food & Biobased Research daarnaast aan
vermindering van verliezen bij de export van
tafeldruiven. Door de schimmelziekte botrytis,
die zwartige plekken op druiven geeft, rot nu
nog teveel fruit weg op weg naar de klant.
De samenwerkende onderzoekers willen een
verpakking gaan maken die schimmelvorming
onderweg vermindert, door stofjes in het
verpakkingsplastic in te bouwen. ‘Met zo’n
verpakking hoef je de druiven niet meer
tussen vellen te stoppen die sulfaatdioxide
afgeven tegen de schimmel, wat mogelijk in
Europa verboden gaan worden. Verder kan
het inpaktijd schelen en de druivenkwaliteit
verbeteren.’ Chileense wetenschappers
proberen nu het stofje dat schimmelgroei
remt in een polymeer te stoppen. Westra:
‘Wij gaan straks kijken wat voor effect het
stofje dan heeft op de tafeldruiven.’

Contact:

eelke.westra@wur.nl
0317 - 48 02 08

Kwaliteitsgarantiesystemen
Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelt ook modellen die zicht geven op
het kwaliteitsverloop van bloemen en planten en checklisten voor internationaal transport.
Zo werden de afgelopen jaren manieren ontworpen om uitgangsmateriaal uit Midden-Amerika
goed per boot naar Nederland te krijgen voor opkweek in Italië, en verschillende bloemen
uit Colombia en Ecuador bij Nederlandse consumenten. Henry Boerrigter: ‘We ontwikkelen
kwaliteitsgarantiesysteem, zodat telers en verzenders weten wat nodig is om hun product
goed bij de klant te krijgen. Dat kan ook de verkoop stimuleren. Je koopt sneller opnieuw
een bos rozen als je zeker weet dat ook die weer een dikke week mooi blijft op vaas, of
als de mandarijnen in een netje altijd lekker zijn.’
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Aardappelkennis delen met Argentinië
In Argentinië leren leerlingen van agrarische middelbare scholen nog niets over
aardappelen. Ook niet in regio’s waar
veel aardappelen worden verbouwd.
Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving gaat helpen daar verandering in te brengen.
Vergeleken met soja en maïs is aardappel in
Argentinië een relatief klein gewas, met 75
duizend hectare, iets meer dan de helft van
het Nederlandse aardappelareaal. De sector is
echter wel in ontwikkeling.
Twee jaar geleden hebben twaalf Nederlandse
bedrijven uit de aardappelbranche zich verenigd in Gitah Papa, om in samenwerking met
Argentijnse counterparts de keten te verbeteren, samen met Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO). Er lopen inmiddels verschillende demonstratieprojecten, rond pootgoed,
consumentenverpakkingen en aardappelteelt
voor chips en patat.
PPO gaat nu lespakketten voor het agrarisch
middelbaar onderwijs helpen ontwikkelen en
trainers opleiden voor praktijknetwerken,
samen met PTC+ Dronten, in een K2K-project
van Agentschap NL. Die wensen voor technische kennis en scholing kwamen naar boven in

Aardappels poten in Argentinië.

workshops met Argentijnen uit de aardappelbranche. ‘Telers hebben net als in Nederland
graag schoolverlaters die iets kunnen’, zegt
Huub Schepers van PPO.
De trainers zouden in Argentinië groepen op
moeten gaan zetten, met begeleiding vanuit
PPO en PTC+, om kennis verder te verspreiden. Schepers: ‘In de aardappelteelt bestaat
eigenlijk nog geen praktijknetwerk. Het land-

bouwinstituut heeft wel netwerken voor wijndruiventelers en soja, mogelijk is die structuur
over te hevelen naar aardappel.’ Dit voorjaar
worden acht personen uit de aardappelketen,
uit de wereld van onderzoek, bedrijfsleven,
landbouwvoorlichting en het regionale landbouwministerie, voor een drieweekse training
naar Nederland gehaald.
De praktijknetwerken gaan bijeenkomsten houden bij telers en haken aan bij demoprojecten
van de Gitah. Om bijvoorbeeld in de praktijk
het verschil te volgen tussen de Argentijnse
manier van pootgoed telen, waarbij grote knollen in stukken worden gesneden en gepoot, en
de in Nederland gebruikelijke speciale teelt van
kleine knollen, die de tegen ziekten beschermende schil en de vitaliteit van een hele knol
beter benut. ‘En je kunt er bijvoorbeeld laten
zien dat je niet iedere week tegen phytophthora hoeft te spuiten als het niet regent. Het
gaat echt om het delen van onze kennis. En
ja, als de harde cijfers laten zien dat resultaten
beter zijn, dan kopen ze inderdaad misschien
wel Nederlandse machines.’

Contact:

huub.schepers@wur.nl
0320 - 29 16 36

Ook Uruguay werkt aan minder methaanemissies
Wereldwijd draagt de landbouw veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen. In de
Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases wisselen wetenschappers kennis uit over hoe die uitstoot te verminderen.
Zo’n veertig landen hebben zich de afgelopen
twee jaar verenigd voor samenwerking in
onderzoek en kennisopbouw op het gebied
van veehouderij, natte rijstteelt en akkerbouw.
Namens Nederland zijn voor het ministerie
van Economische Zaken onderzoekers van
Wageningen UR betrokken bij de alliantie, en
Nederland is samen met Nieuw-Zeeland coördinator van het veehouderijonderzoek.
Binnen deze Livestock Research Group werken
Uruguay, Chili, de Dominicaanse Republiek,
Argentinië en Colombia samen aan minder
onzekerheden in de inventarisaties van wat
runderen in hun land aan broeikasgas uitstoten.
Ook testen ze mitigatieopties en wordt expertise uitgewisseld. Uruguay wil verder een netwerk voor graslandonderzoek oprichten, naast
de al functionerende netwerken rond fokkerij,
mest, diervoeding, diergezondheid en de microbiologie van het maag-darmkanaal. In Uruguay

wordt de landbouw verantwoordelijk gehouden
voor tachtig procent van de broeikasgasemissies, vooral door extensieve veeteelt. ‘Een
aangepast management kan in Zuid-Amerika
zowel de voedselzekerheid verbeteren als koolstof vastleggen in grasland en de emissie per
eenheid vlees verminderen’, aldus Jac Meijs,
algemeen secretaris van de Livestock
Research Group.
Er is zeker behoefte aan samenwerkingsverbanden en afstemming binnen de onderzoekswereld, zegt zijn collega André Bannink van
Wageningen UR Livestock Research, medetrekker van het diervoer en -voedingsnetwerk
en het Nederlandse onderzoeksprogramma
Emissiearm Veevoer. ‘Wereldwijd leven dezelfde
vragen. Bij alle herkauwers ontstaat bij de
vertering van voer in het maag-darmkanaal
methaan, ongeacht de productieomstandigheden en rantsoenen, en het methaan verlaat
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de koe via de ademhaling en oprispingen.’
Onderzoeksresultaten worden echter niet altijd
goed geïnterpreteerd en zijn nog moeilijk te
vergelijken, aldus Bannink. ‘Een actief netwerk
werkt als klankbord en zorgt voor gemeenschapszin; het maakt overzichtelijk wat er
wereldwijd gebeurt en bekend is en helpt gedetailleerde onderzoekinformatie in perspectief te
plaatsen. En dat is belangrijk voor een gemeenschappelijke, wereldwijde inzet voor minder
broeikasgasemissies uit de veehouderij.’
De voergroep werkt op dit moment aan een
database voor onderzoeksgegevens over de
invloed van voeding op methaanemissie, als
state of the art en om meer uit elkaars data te
kunnen halen; aan een handboek en adviezen
voor labmetingen aan methaanemissies en
metingen in levende dieren; en aan rekenmethoden om methaanemissie in herkauwers
te voorspellen.
Informatie:
Contact:

www.globalresearchalliance.org
jac.meijs@wur.nl
0320 - 23 81 05

Zicht op succes boerenorganisaties
Subsidies voor nieuwe activiteiten van boerenorganisaties kunnen meer teweegbrengen
dan alleen een inkomenseffect; bijvoorbeeld de organisatie versterken of toegang tot
andere financiers opleveren. LEI Wageningen UR werkt aan een methode om ook die
impact te bepalen, en meer zicht te krijgen op succesfactoren van coöperaties.
In Bolivia heeft een fonds van Nederlandse
medefinancieringsorganisaties de afgelopen
vier jaar voor 2 miljoen dollar aan subsidies
verdeeld over zo’n 150 boerengroepen. In de
regel zo’n 10 duizend dollar per aanvraag,
voor nieuwe activiteiten op het gebied van vermarkten of verwerken.
Een onafhankelijke commissie beoordeelde de
bedrijfsplannen. Zo was er een groep die in
machines wilde investeren om kaas te maken,
een die de winkel voor hun toeristische snuisterijen wilde verbeteren, een groep die het
Andesgraan quinoa beter op kwaliteit wilde
sorteren, en een koffie-exporteur die ook
lokale afzet zocht.
Met kennis uit eerder onderzoek naar hoe je
binnen coöperaties tot goede samenwerking
komt, onderzoekt het LEI hoe je de invloed van

een subsidiefonds of een certificeringsprogramma op de subsidieaanvragers kunt
meten. Het inkomenseffect kan namelijk een
paar jaar op zich laten wachten, en fondsen
en programma’s hebben graag eerder zicht
op hun impact. ‘Een nieuwe activiteit vraagt
van boerenorganisatie bijvoorbeeld dat ze
het onderling eens worden over prijsstelling,
kwaliteitscontroles, onderhandelingsdelegaties
of uitbetalingen, maar individuele en groepsbelangen kunnen uiteenlopen’, legt projectleider Giel Ton van het LEI uit. ‘Zo vraagt verwerking op groepsniveau handhaving van een
hoge productkwaliteit, waar een individu met
een mindere kwaliteit graag op meelift. Hoe
dat intern wordt opgelost ontbreekt vaak in
het bedrijfsplan, en het wordt daar dan niet op
beoordeeld, al vinden donoren betere manage-

mentvaardigheden wel een belangrijk doel.’
Voor het onderzoek zijn in 2011 de eerste
gegevens verzameld, als nulmeting, en worden
dit jaar enkele tientallen cases bestudeerd. De
verzamelde informatie over de regels en kwaliteitssystemen die boerencoöperaties gebruiken
komt beschikbaar voor bestaande scholing
van boerenorganisaties, waaronder in Bolivia.
Ton: ‘Niet om best practices maar om good
practices te laten zien.’ Daarnaast hopen de
onderzoekers te ontdekken welke factoren een
rol hebben gespeeld in het al dan geen succes worden van het businessplan. ‘We hopen
dat het beter voorspelbaar wordt waarom een
groepsactiviteit een succes wordt. Als je weet
dat bij een bepaald type organisatie onder
bepaalde omstandigheden de impact van een
subsidie groter zal zijn, kun je de beoordelingscriteria verfijnen.’

Contact:

giel.ton@wur.nl
0317 - 48 44 20

Water vaker hergebruiken
In verschillende delen van Latijns-Amerika dreigt waterschaarste, door groei van
de bevolking en industrie en door klimaatverandering. Er wordt echter nog weinig
water hergebruikt. Alterra zoekt naar kansrijke locaties voor recycling.
De vraag naar schoon water voor industrie,
landbouw en steden is groot in sommige
delen van Latijns Amerika, vertelt Simone
Verzandvoort van Alterra Wageningen UR.
Ze is met internationale collega’s betrokken
bij het EU-project COROADO rond hergebruik
van water in Latijns Amerika. In vier gebieden,
in Brazilië, Argentinië, Mexico en Chili, gaat
fysisch geograaf Verzandvoort de komende
twee jaar met experts in hydrologie, afvalwatermanagement en beheer van stroomgebieden op zoek naar kansrijke plekken
voor waterrecycling.
In de bestudeerde gebieden, 8 tot 15 duizend
vierkante kilometer groot (een tot twee keer
de Randstad), wordt nu minder dan vijf procent
van de totale watervraag bewust en direct hergebruikt. ‘In twee van de vier wordt zelfs meer
dan de helft van het afvalwater überhaupt niet
gezuiverd.’
In het Chileense studiegebied vragen vooral
irrigatie en mijnbouw water, en in Argentinië
de metaalindustrie, toerisme en sojateelt.

Het gebied rondom São Paulo in Brazilië
is daarentegen geheel verstedelijkt. ‘Zeker
daar zijn veel mogelijkheden voor hergebruik.
Huishoudelijk afvalwater kan na zuivering bijvoorbeeld worden benut voor de industrie.’
Dat in ieder land de wet- en regelgeving
anders is, en ook de instituties die verantwoordelijk zijn voor waterzuivering, is een
complicerende factor, tekent Verzandvoort
aan. ‘Ook moet hergebruik van afvalwater
worden geaccepteerd. Verder moet helder
zijn wie investeert, wie het water afneemt
en tegen welke prijs.’
Het project gaat inzicht opleveren in mogelijke
strategieën voor hergebruik van water, die
passen bij de regionale watervraagstukken
en betaalbaar en acceptabel zijn. ‘Uiteindelijk komt er een systeem uit dat regionale
overheden en beleidsmakers ondersteunt in
beslissingen over hergebruiksystemen van
water.’
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 e Tietê in São Paulo, één van de onderzochte
D
rivieren.
Informatie:
Contact:

www.coroado-project.eu
simone.verzandvoort@wur.nl
0317 - 48 65 00

Het geheim van de zwarte aarde

 raditioneel dorp in het Amazonegebied. Promovendi onderzoeken de vruchtbare zwarte gronden die voor de komst van de Europeanen zijn gevormd door
T
vergeten landbouwmethoden.

In het Amazonegebied liggen zwarte gronden die zijn ontstaan in de tijd dat er alleen
indianen woonden. Onderzoekers proberen te achterhalen onder welke omstandigheden die vruchtbare bodem zich heeft kunnen ontwikkelen.
Het algemene idee is dat menselijk ingrijpen
de bodemkwaliteit aantast. De terra preta in
het Amazonegebied laat echter zien dat door
menselijk activiteit de bodem verbeterde. ‘Dat
maakt nieuwsgierig’, zegt bodemkundige Thom
Kuyper. Hij leidt het Wageningse onderzoek
naar het ontstaan van deze zwarte gronden
in Zuid-Amerika, door acht promovendi uit
Brazilië en Colombia. Die kennis kan kansen
kan bieden voor duurzame landbouw en
minder klimaatverandering.
Kuyper: ‘In het Amazonegebied woonden al
eeuwen mensen langs de rivier. Vijfhonderd
jaar geleden waren er al steden met waarschijnlijk zo’n tienduizend inwoners. Overal
vind je gebieden van enkele hectares tot
enkele vierkante kilometers groot met zwarte,
zeer vruchtbare aarde, vol potscherven en
andere sporen van bewoning. Alles wijst op
intensief gebruik, wat een relatief hoogontwikkelde sociale organisatie vraagt.’
Werden bij de intensivering van de landbouw
in West-Europa bodems lokaal verrijkt ten
kosten van verarming elders, waardoor bijvoorbeeld de zandverstuivingen ontstonden,
in de Amazone lijkt de bodem verrijkt zonder
ver-arming van de omgeving. ‘We weten niet
hoe dat proces is verlopen, en in hoeverre de
bodemverbetering een bewuste activiteit was’,
zegt Kuyper. ‘De gronden zijn waarschijnlijk

gebruikt, verlaten en weer opnieuw in gebruik genomen, door verschillende groepen
indianen.’
Door het ontbreken van ijzer, moest in de
Amazone in plaats van kappen een andere,
minder bewerkelijke manier gevonden worden
om gronden bruikbaar te maken voor bewoning en gewasteelt. De bodems bevatten veel
koolstof, wat kan komen door het inwerken
van verkoolde resten, en het klimaat is nogal
vochtig. Daarom hebben bomen en afval
waarschijnlijk liggen smeulen, en werd met
die resten de bodem vruchtbaar gehouden
voor langer verblijf. ‘En na vertrek moest ook
niet te lang worden gewacht met terugkeer,
anders was alles weer dichtgegroeid.’
Chemisch onderzoek aan grondmonsters heeft
inmiddels al meer zicht gegeven op het ontstaan van de terra preta. ‘De rol van houtskool
wordt overschat. Andere stoffen als calcium
en fosfaat blijken minstens zo belangrijk.
Waarschijnlijk komt dat van dierlijk afval als
visgraten en van de mest van de schildpadden
die een belangrijke bron van landvlees waren.’
Onderzoekers proberen ook de interacties in
de bodem te achterhalen tussen de deeltjes
zand, klei, organische stof, mineralen en
het bodemleven en de invloed van extra
koolstof daarop, en hoe lang het duurt voor
zulke zwarte aarde ontstaat. ‘Voor als je
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de gronden bewust opnieuw wilt maken.’
Daarnaast wordt gekeken naar de wisselwerking tussen natuurwetenschappelijke en
sociaalwetenschappelijke factoren van de
gronden ofwel ‘de sociale constructie van
bodems’. Kuyper: ‘Als koolstofopslag in de
bodem mogelijk is, kan dat, los van de vraag
of dat voordelig is voor de landbouw, een rol
gaan spelen in de aanpak van het klimaatprobleem. Je moet dan wel weten van wie
die gronden zijn, wie erover mag beslissen,
hoe lokale gemeenschappen met die bodem
omgaan en wie het geld krijgt van de koolstofpunten.’
Ook blijken bewoners op sommige plaatsen
langs de Amazone maar weinig belangstelling
te hebben voor zwarte gronden, ook al zou
ingebruikname hun leefomstandigheden kunnen
verbeteren. ‘Mogelijk vraagt het onkruidbeheer
teveel arbeid, of zien ze geen afzetmarkt voor
productie van die gronden. De veel gegeten
cassave groeit bijvoorbeeld beter op armere
tropische gronden; ze heten niet voor niets ook
wel ‘sterke cassave’. Maar zonder duurzame
bodemverbetering blijven mensen gevangen in
een landbouw die te weinig oplevert. We zouden graag willen weten hoe dat zit. Want uiteindelijk streven we toch ook naar een hogere
landbouwproductie, die met nieuwe vormen
van bodembeheer duurzaam kan worden.’

Contact:

thom.kuyper@wur.nl
0317 - 48 23 52

Biodiversiteit vertraagt klimaatverandering
Hoe meer plantensoorten in een landschap, hoe meer CO2 het kan opslaan, vermoeden onderzoekers. In de Amazone en Mexico wordt uitgezocht hoe het precies
werkt en welke keuzes beleidsmakers hebben.
Ruim honderd onderzoekers van over de hele
wereld, waaronder 25 van Wageningen UR,
onderzoeken samen de relatie tussen biodiversiteit en opslag van koolstof in Mexico en in de
Amazone van Bolivia, Brazilië en Guyana, met
financiering uit het zevende kaderprogramma
van de EU. Hoe groter de biodiversiteit, hoe
meer koolstof opgeslagen wordt, blijkt uit graslandonderzoek in Europa. In het project ROBIN
(Role of biodiversity in climate change mitigation) wordt voor het eerst onderzocht of dat
ook geldt voor oude en zeer diverse tropische
bossen, die verantwoordelijk zijn voor een
groot deel van de koolstofopslag op aarde.
Boomsoorten verschillen in de manier waarop
ze water, licht en CO2 gebruiken, vertelt bos-

ecologe Marielos Peña-Claros van Wageningen
University, onderdeel van Wageningen UR. ‘We
onderzoeken hoeveel koolstof bossen met verschillende diversiteit opslaan en vasthouden.
Het optimum zit waarschijnlijk in een systeem
met veel diversiteit.’ Voor het onderzoek
worden soorten en aantallen geteld en wordt
gekeken naar hun diversiteit in functioneren.
Met behulp van remote sensing en computermodellen worden voorspellingen gemaakt
voor de hele regio.
Naast voor ecologie is er ook aandacht voor
de menselijke factor, vertelt Marta Pérez-Soba
van Alterra Wageningen UR. ‘We kijken zowel
naar het effect van boskap en landbouw op
biodiversiteit en de CO2-opslagcapaciteit, als

naar de effecten op ecosysteemdiensten
en welzijn. De resultaten bespreken we met
bewoners en gebruikers van het bos, voor
een nog beter begrip van het hele sociaalecologisch systeem.’
Het onderzoek gaat beleidsmakers modellen
en andere hulpmiddelen opleveren voor keuzes
over soorten bos- en landbouw. De uitkomsten
voeden daarnaast de onderhandelingen over
REDD+, het VN-verdrag over verrekening voor
opslag van CO2 in bos dat in de maak is. Als
de rol van biodiversiteit voor koolstofopslag in
geld wordt uitgedrukt, krijgt biodiversiteit nog
meer betekenis.

Informatie:
Contact:

http://robinproject.info
marta.perezsoba@wur.nl
marielos.penaclaros@wur.nl

Rekenen aan de kans dat regenwoud savanne wordt
Onderzoekers uit Europa en ZuidAmerika zoeken samen naar een alarmbel voor het Amazonegebied. Die moet
gaan klinken voordat het gebied een
kantelpunt bereikt en grote stukken
tropisch regenwoud kunnen veranderen
in savannes.
Amazonia, het enorme stroomgebied van
de Amazone, gold lang als de longen van
de wereld. De inzichten over de hoeveelheid
zuurstof die het gebied produceert zijn inmiddels bijgesteld; ook zonder het Amazonewoud
zitten we niet snel zonder zuurstof. Maar
vanwege de omvang heeft het gebied wel een
grote invloed op de wereldwijde waterkringloop, aldus onderzoeker Bart Kruijt van Alterra
Wageningen UR. ‘Het bos legt bovendien veel
kooldioxide vast.’
Kruijt is coördinator van het onderzoeksprogramma Amazalert, dat gefinancierd wordt
uit het zevende kaderprogramma van de EU.
Onderzoekers van twaalf instellingen, waaronder vijf uit Zuid-Amerika, werken erin samen
aan nieuwe rekenmodellen die de reactie van
het Amazonegebied op veranderingen in klimaat en landgebruik moeten voorspellen. Half
maart waren de deelnemers van het project in
Wageningen om de tussenstand op te maken,
nu het project halverwege is. De Wageningse
bijdrage aan het project wordt mede gefinancierd uit kennisbasisgelden.

Zuid-Amerikaanse en Europese universiteiten werken samen aan een model dat de toekomst van het
Amazonegebied voorspelt.

Een aantal modelberekeningen voorspellen
kantelpunten, waarbij grote delen van het oerwoud veranderen in droge savannes. Andere
modellen zien die kantelpunten niet. Kruijt:
‘Veel hangt af van de gevoeligheid van de bossen voor temperatuur en CO2-concentraties.
Daar weten we nog erg weinig over.’ De onderzoekers van Amazalert werken daarom aan
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betere modellen die ze toetsen aan nieuwe
metingen in het oerwoud. Kruijt: ‘We willen
overheden op een overtuigende manier kunnen
waarschuwen voor de risico’s.’
Informatie:
Contact:

www.eu-amazalert.org
bart.kruijt@wur.nl
0317 - 48 64 40

‘Er moeten meer techneuten naar Chili’
Reflectie
Ze skypet heel veel vanuit Chili, Marian
Geluk, voor meer samenwerking tussen
onderzoekers en bedrijven in Wageningen
en Chili. ’Wil Wageningen hier in de
toekomst daadwerkelijk een rol spelen
en impact krijgen, dan moeten er meer
techneuten deze kant op.’
Marian Geluk, namens Wageningen UR
directeur van het International Centre of
Excellence Food in Chili:
‘De Chileense economie draait op volle toeren
en er is geld voor innovatie. Chili steekt veel
koperbaten in onderzoek, zoals Nederland
aardgasbaten investeerde via FES-gelden.
De kloof tussen arm en rijk is nog beschamend
groot, maar de grote werkloosheid van een
paar jaar terug is voorbij. Men kijkt nu zelfs
naar hoe het werk met zo min mogelijk handen
te doen, naar arbeidsbesparende technische
oplossingen als robotisering.
In Chili leeft nog wel de gedachte dat alles
wat uit het buitenland komt beter is. Daarom
zocht het Chileense ministerie van economische zaken internationale partners voor de
eerste vier International Centres of Excellence,
waar ik er namens Wageningen UR sinds
juli één van leidt, op het gebied van voedsel.
Chili is een grote exporteur van landbouwproducten. Maar daar kan nog veel meer
waarde uit worden gehaald. Met ons centrum
willen we vernieuwingen op dat gebied stimuleren. Dit past naadloos in de doelstellingen
van de Chileense overheid, die dit jaar het
jaar van de innovatie viert.
Ik geef dus leiding aan het centrum en ben
tegelijk voorpost van Wageningen UR in Chili.
Zo had ik recent nog een Chileense onderzoekster op bezoek die kwam praten over
gezamenlijk onderzoek naar functionele componenten in bijvoorbeeld pepers en een overleg met een bedrijf dat zeewier teelt – wat je
hier trouwens gewoon op de markt kunt kopen
voor in de soep – omdat ze er eiwitten en
chemicaliën uit wil gaan halen.
Het is zeker geen ontwikkelingswerk wat we
hier doen, verre van. Chili heeft een aantal
heel interessante partners voor ons, op hoog
academisch niveau en soms commerciëler
ingesteld dan wij; de private universiteiten
zijn sowieso zeer commercieel en ook het
Chileense bedrijfsleven is volop betrokken bij
projecten van de centra. Dit jaar gaan er zelfs
tien Centres of Excellence bijkomen. Op welke

‘Het is zeker geen ontwikkelingswerk wat we hier doen. Verre van.’

terreinen laat de overheid over aan de markt;
de verwachting is dat er minimaal een bijkomt
op het gebied van landbouw en voedsel.
Ik zoek dus partijen die zichzelf willen ontwikkelen op een terrein waar Wageningen goed
in is. De uitdaging is dat Chileense bedrijven
mij en Wageningen UR gaan vertrouwen. Dat
bedrijven zich open durven stellen voor innovatie, voor verbetering van buitenaf. Net als in
Nederland willen en kunnen veel bedrijven de
echte innovatievraag mondjesmaat formuleren
en delen; per definitie wantrouwt men elkaar
hier op dat gebied. Geld om te investeren is er
echter wel: bij investeringsmaatschappijen, bij
grote concerns en bemiddelde families. Op de
Forbeslijst van rijkste mensen ter wereld staan
veel meer Chilenen dan Nederlanders.
Wat voor samenwerking belangrijk is, is dat je
de taal van de industrie spreekt, dat je weet
voor welke uitdagingen een bedrijf staat, dat
je een bedrijf kunt vertellen hoe ze hun huidige
processen zouden kunnen verbeteren, en
dus goede ideeën en relevante ervaring
hebt waar ze enthousiast van kunnen raken.
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Wageningers die dat kunnen, zou ik graag
vaker in Chili zien.
Een van de projecten die we zo tot stand
hebben kunnen brengen, draait om nieuwe
toepassingen van hogedrukpasteurisatie in
Chili. We experimenteren met schaaldieren
die geliefd zijn in Azië en nu gesteriliseerd
en ingeblikt worden geëxporteerd. Met deze
nieuwe techniek zou die vis nog lekkerder
kunnen worden geproduceerd en nog meer
opbrengen, en tegelijk zorgen voor werkgelegenheid en meer verschillende afzetmarkten.
We laten de industrie zien dat het kan, zodat
ze daarin gaan investeren, en leren daarbij zelf
meer over eiwitten en hun gedrag bij bepaalde
temperaturen en druk en moleculair processen.
Het is belangrijk dat we als Wageningen slimmer worden, mooi onderzoek kunnen doen en
onze kennis wordt toegepast. Wageningen UR
heeft daar volop kansen voor hier. Maar geld
binnenhalen vraagt wel investeringen en meer
zichtbaarheid van excellente Wageningers in
Chili. Wil je de industrie echt paaien, dan is
hier meer technische présence nodig.’

