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‘DISCUSSIE OVER GANGBAAR VERSUS BIO
IS GEDATEERD’

Schulte kijkt naar de landbouw met het oog
van de bioloog. ‘Ik beschouw het landbouwbedrijf als een ecosysteem. Ik zie bodems, dieren,
gewassen, boeren en markten – allemaal schakels in dat ecosysteem. En de basishouding
van de bioloog is dan: wat is de samenhang
tussen die schakels? En hoe richten we zo’n
biologisch systeem efficiënt in met voldoende
weerbaarheid?’
Na zijn biologiestudie in Wageningen
kwam Schulte terecht op een ecologisch proefbedrijf van onderzoeksorganisatie Teagasc,
zeg maar het Ierse Wageningen Research. Daar
promoveerde hij op gras-klavermengsels. Daarna gaf hij leiding aan het bodem- en milieuonderzoek en ontwikkelde hij zijn visie voor een
duurzame landbouw.
In 2012 werd Schulte naar voren geschoven
als wetenschappelijk adviseur voor de Ierse
overheid op het gebied van duurzame landbouw. Samen met het ministerie van Landbouw en de Food Marketing Agency werkte hij
aan een overheidsprogramma. ‘Ierland is het
eerste land met een landelijk duurzaamheidscertificaat. Inmiddels heeft 90 procent van de
Ierse voedselexport dit certificaat.’ Ook stimuleerde Schulte de ontwikkeling van een Carbon
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De Wageningse bioloog Rogier Schulte vertrok twintig jaar geleden naar Ierland. Nu is
hij terug als hoogleraar Farming systems ecology. Schulte wil meerdere duurzame teeltsystemen combineren. ‘De discussie over
gangbaar versus bio is zo gedateerd.’

Navigator voor de boeren, waarmee ze zelf kunnen kijken hoe ze hun ecologische voetafdruk
kunnen verkleinen en meer geld kunnen verdienen.
Schulte werkt dus voor alle boeren, niet alleen voor biologische. ‘We moeten een volgende stap zetten in de verduurzaming van de
landbouw. In de eerste fase had je de pioniers
die de biologische landbouw op de kaart hebben gezet, in de tweede fase is deze sector geprofessionaliseerd met regels en certificering.

Maar nu moeten we voorkomen dat diezelfde
certificering verdere ontwikkelingen vastzet. Ik
zie veel initiatieven die vergelijkbaar zijn met
de biologische landbouw, maar die niet binnen de certificering passen en worden buitengesloten. Ik denk bijvoorbeeld aan permacultuur, stadslandbouw, hightech smart farming
en zelfs insect farming. Die kunnen allemaal
van elkaar leren. Iedereen mag meedoen met
het ontwerp van nieuwe of betere duurzame
productiesystemen.’ AS

KAUWSENSOR WEET WANNEER JE EET
Janet van den Boer van Humane
voeding heeft samen met collega’s een sensor ontwikkeld die
met behulp van een LED-lampje
nieuw licht werpt op eetpatronen.
Overgewicht is een groeiend probleem voor de volksgezondheid.
Een manier om een gezondere levensstijl te stimuleren, is door
eetgedrag te meten. Maar hoe doe
je dat? ‘Nu moeten mensen zelf
hun gedrag rapporteren’, zegt Van
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den Boer. ‘Dat is niet heel betrouwbaar.’
Er zijn al sensoren die met behulp van een microfoon kauwgeluiden oppikken, maar die vangen
ook veel ruis op. Binnen het EUproject Splendid ontwikkelden de
onderzoekers een uitgebreidere
kauwsensor die naast een microfoontje ook een photoplethysmografiesensor (PPG-sensor) heeft.
Die meet de doorbloeding van
weefsel. Van den Boer: ‘Wanneer
iemand kauwt, zorgen de bewe-

gingen van de kaakspieren voor
variaties in de doorbloeding van
het oor. De PPG-sensor op het oor
meet deze variaties met behulp
van licht.’ Aan de ene kant van het
oor zit een LED-lampje en aan de
andere kant een detector die meet
hoeveel licht het oor doorlaat.
Zodra de drager van de sensor
kauwt, ontvangt die op zijn smartphone een bericht met de vraag of
hij daadwerkelijk eet, wat hij eet
en hoeveel. Vooraf wordt het signaal nog wel gefilterd met behulp

van algoritmes, legt Van den Boer
uit. ‘Zo weet je dat iemand bijvoorbeeld niet aan het praten is.
Ook kun je daarmee corrigeren
voor plotselinge veranderingen in
de hoeveelheid licht in de omgeving.’
Van den Boer verwacht niet dat
de sensor direct op de markt zal
komen. ‘Daarvoor zullen we hem
eerst nog verder moeten ontwikkelen. Hij is nu bijvoorbeeld nog
niet erg comfortabel bij langdurig
gebruik.’ TL

