Waarom Mars zich bekommert om
een Ivoriaanse cacaoteler

Cacaovruchten. Nederlandse bedrijven en certiceringsorganisaties werken aan verduurzaming van de
cacaoteelt in West-Afrika.

Dit jaar liggen er vooral meer duurzame chocoladeletters in de schappen. Om ook
de rest van het jaar meer duurzame cacao te kunnen leveren, werken Nederlandse
bedrijven en onderzoekers samen met cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana.
Nederland is wereldspeler in een aantal gewassen. Bloembollen, snijbloemen en vreemd
genoeg cacao. Na Ivoorkust staat Nederland
op nummer twee als grootste exporteur van
cacao. Nederlandse handelaren en chocoladefabrikanten hebben van Nederland dé draaischijf gemaakt van de wereldhandel in cacao.
Die positie verklaart dat de topsector Agrofood

enkele tonnen investeert in verduurzaming van
de cacaoteelt, onder andere in Ivoorkust en
Ghana, legt Sietze Vellema uit, onderzoeker
bij het LEI en Wageningen University, beide
onderdeel van Wageningen UR. Hij werkt mee
aan onderzoek dat moet uitwijzen op welke
manier de verduurzaming van de grond komt.
De cacaoteelt is in handen van honderd-

duizenden kleine boeren. De meesten hebben
maar kleine lapjes grond met cacaobomen
en geen toegang tot kunstmest die is toegesneden op de cacaoteelt. Grote internationale
bedrijven met fabrieken in Nederland, zoals
Mars en Cargill, werken volgens Vellema
graag mee aan verduurzaming en productieverhoging. Niet alleen omdat klanten daarom
vragen, maar vooral om de toekomst van hun
bedrijf op lange termijn veilig te stellen. Cargill
is eigenaar van twee grote cacaoverwerkende
bedrijven in Nederland. Vellema: ‘Als een groot
deel van die boeren er de brui aan geeft
en naar de stad trekt, heeft Cargill een flink
probleem.’
De bedrijven werken samen met certificeringsorganisaties als UTZ Certified, Fair Trade
Original en de stichting EKO-keurmerk. Vellema
onderzoekt samen met de certificeerders en
bedrijven hoe de cacaoteelt het meest effectief verduurzaamd kan worden. ‘We kijken bijvoorbeeld of we de verkoop van de bonen kunnen koppelen aan de aanschaf van kunstmest
met de juiste samenstelling.’ Vellema kijkt ook
hoe de certificeerders het best kunnen communiceren met de boeren. ‘Je kunt achter het
bureau best practices verzinnen, maar het
moet in de praktijk wel uitvoerbaar zijn, ook
door boeren met weinig opleiding en beperkte
middelen om te investeren.’
Contact:

sietze.vellema@wur.nl
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IJsblokken voor Ethiopische melkveehouder
LEI Wageningen UR werkt in Ethiopië samen met multinational Mueller aan verspreiding
van kleinschalige koelinstallaties die de melk langer vers houden, wat de afzetmogelijkheden van kleine boeren kan vergroten.
Een gemiddelde melkveehouder in Ethiopië
heeft een koe of vier, waarvan er één of twee
melk geven. Melk die goed verkocht wordt in
de snelgroeiende hoofdstad Addis Abeba, waar
met de groeiende middenklasse ook de vraag
naar melk stijgt.
De nieuwe koelinstallatie van Mueller maakt
met behulp van zonne-energie overdag ijs om
daarmee ’s nachts zes melkbussen te koelen.
‘Wij denken dat koeling één van de bottlenecks
is voor boeren om hun producten te verkopen’,
zegt Olga van der Valk van het LEI, die het
traject begeleidt. Vooral boeren die wat verder

van de weg wonen, hebben het moeilijk om hun
melk goed bij de melkfabriek of de verkoper
van verse melk in de stad te krijgen. Nu staat
de melk vaak uren ongekoeld te wachten voordat hij wordt opgehaald.
Van der Valk heeft een breed netwerk in de
regio, en helpt Mueller, die nu vooral grote
koelinstallaties maakt voor melkveebedrijven,
om in contact te komen met kleine veehouders.
In oktober werd het eerste prototype naar
Ethiopië verscheept om op 110 kilometer
van Addis Ababa in de praktijk uitgetest te
worden. Van der Valk: ‘Door de kleine produc-
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tie is koelen met zonnepanelen te duur voor
de individuele boer. Maar voor coöperaties
zal het waarschijnlijk wel aantrekkelijk zijn,
zeker als melkfabrieken en andere afnemers
hogere eisen gaat stellen aan de kwaliteit
van de melk.’
Het project wordt deels gefinancierd door het
Base of the Pyramid Innovation Centre, een
organisatie die bedrijven wil stimuleren om
producten te ontwikkelen die gericht zijn op
de armste laag van de bevolking in ontwikkelingslanden.
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