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LEVEN NA WAGENINGEN

WAGENINGSE LANDBOUWRADEN IN HET BUITENLAND

‘Het is de mooiste
baan op aarde’
Landbouwraden zijn de ogen en oren voor de Nederlandse agrosector
in het buitenland. Veel van hen hebben Wageningse wortels, zoals
Patricia de Vries-van Loon in Colombia, Martijn Homan in Polen en
de inmiddels gepensioneerde Alexander Heydendael in Den Haag.
TEKST ALEXANDRA BRANDERHORST ILLUSTRATIE WUR/PETRA SIEBELINK

D

e handtekeningen onder het vredesverdrag van de Colombiaanse regering en de FARC waren amper droog,
toen Patricia de Vries-van Loon in Colombia
begon als landbouwraad (zie kader). Een
hele eer, noemt ze het, dat het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar
in 2017 vroeg om deze nieuwe post op te zetten. De Vries-van Loon is naar eigen zeggen
‘een van de ouwe rotten in het vak’. Zij studeerde in 1987 in Wageningen af in de tropische landbouw. Na een baan op het
ministerie van LNV werd ze in 1995 adjunctlandbouwattaché in Mexico. Twee jaar later
startte ze als landbouwattaché in Brazilië.
Inmiddels is ze verscheidene posten verder.
‘Het is de mooiste baan op aarde. Je weet
nooit wat de dag brengt. Het is gevarieerd
qua onderwerpen, je stelt strategieën op
en tegelijkertijd sta je in de praktijk.’ In

haar huidige rol als landbouwraad voor
Colombia, Peru en Ecuador kijkt ze waar
behoefte is aan Nederlandse kennis en
technologie. ‘Je moet kansen zien, in dingen
geloven, ze opzetten, duwen en trekken.’
VACCINS
Ze onderhandelt momenteel bijvoorbeeld
met de Ecuadoraanse overheid over markttoegang voor plantaardige en dierlijke
producten uit Nederland, zoals veevoer,
rundersperma en vaccins. Voor Colombia en
Peru werkt De Vries vooral aan voedselzekerheid en aan verduurzaming van de pluimveehouderij en de teelt en verwerking van cacao,
koffie, palmolie, groente en fruit. Bovendien
wil Nederland in Colombia bijdragen aan
vrede en stabiliteit door de agrarische ontwikkeling op het platteland te stimuleren.
Minstens zo enthousiast is Martijn Homan,

die vanuit de ambassade in Warschau werkt
als landbouwraad voor Polen, Slowakije en
Tsjechië. Ook hij houdt van de afwisseling
in het werk. ‘Gisteren had ik een gesprek
over handel in bloemen, vandaag over een
vleesschandaal.’ Zijn team helpt ook om
samenwerking in onderzoek te stimuleren,
bijvoorbeeld tussen drie Poolse veterinaire
instituten en de Wageningse dierwetenschappers. Ook besteedt hij aandacht aan
de stijgende vraag naar bloemen en planten
door de snel groeiende welvaart in Polen.
Als landbouwraad ben je de ogen en oren
van Nederland in den vreemde, benadrukt Homan. Hij informeert bedrijven,
onderzoeksinstituten en overheden over
ontwikkelingen in het landbouwbeleid en
agrarische markten. ‘We verbinden Poolse
en Nederlandse bedrijven, overheden en
kennisinstituten met elkaar. Over en weer >
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PATRICIA DE VRIES-VAN
LOON (57)
Landbouwraad Colombia,
Peru en Ecuador

MARTIJN HOMAN (44)
Landbouwraad Polen, Slowakije
en Tsjechië

1987 Tropische landbouw, WUR
1995-1997 Adjunct-landbouwattaché
Mexico
1997-2002 Landbouwattaché Brazilië
2002-2007 Landbouwraad Tsjechië
en Slowakije
2012-2017 Landbouwraad Brazilië

1998 Agrarische economie, WUR
2010-2014 Landbouwraad Hongarije,
Oostenrijk en Slovenië
2014-2017 Landbouwraad Polen,
Slowakije, Hongarije en Oostenrijk

probeer je de relaties te versterken. En we laten zien hoe we in Nederland dingen doen.’
Zo werd in 2016 samen met het bedrijfsleven een Hollandse tuin in het Łazienki
Królewskie Park in Warschau aangelegd. ‘De
tuin laat zien hoe traditie, kleur, innovatie en
design gecombineerd kunnen worden, gebaseerd op het streven naar een aantrekkelijke
en duurzame leefomgeving uit de filosofie
van de Groene Stad. Het verhaal achter deze
tuin inspireerde Disneyland Parijs om daar

lega Patricia de Vries heeft in haar werk veel
profijt van haar landbouwkundige kennis en
expertise. ‘De agrarische wereld is in veel landen een overwegend mannelijke wereld. Het
is dus heel goed dat ik wat inhoudelijke kennis betreft mijn mannetje sta’, zegt De Vries.
KAMPEREN IN DE WOESTIJN
Oud-landbouwraad Alexander Heydendael
studeerde in 1968 af in de ontwikkelingseconomie in Wageningen. Hij werd plaats-

‘Je moet kansen zien, in dingen
geloven, duwen en trekken’
ook een Hollandse tuin aan te leggen.’
Zijn werk sluit goed aan bij zijn Wageningse
studie Agrarische economie, die hij in 1998
afrondde, zegt Homan. ‘Je leert integraal
denken en vanuit verschillende invalshoeken
naar een probleem kijken. Het is echt een
multidisciplinaire aanpak.’ Ook zijn col-
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vervangend Permanent Vertegenwoordiger
bij de FAO, de VN-voedsel- en landbouworganisatie, in Rome en vervolgens landbouwattaché in Wenen. Maar vooral de zeven
jaar waarin hij vanuit de Syrische hoofdstad
Damascus opereerde, vanaf 1979, vond hij
een ‘dynamische en uitdagende tijd’. Vanuit

ALEXANDER HEYDENDAEL
(78)
Gepensioneerd landbouwraad

1968 Ontwikkelingseconomie, WUR
1975-1979 Landbouwraad Oostenrijk,
Zwitserland, Tsjecho-Slowakije en
Hongarije
1979-1986 Landbouwraad in Syrië en
nog 9 landen in het Midden-Oosten

Damascus bedienden hij en vier adjunctlandbouwattachés maar liefst tien landen.
In die periode maakte de sjah in Iran plaats
voor ayatollah Khomeini en woedde er een
heftige burgeroorlog in Libanon.
Een van zijn wapenfeiten was de openbare
inschrijving die hij won van de Fransen en
Amerikanen om vijfduizend drachtige vaarzen te leveren aan Syrië. ‘Doordat ik goede
connecties had en de markt kende, kon ik
deze order voor de neuzen van onze concurrenten wegsnoepen.’ Met de militair attaché
overnachtte hij onderweg naar Bagdad vaak
in de woestijn. Ook in de weekenden kampeerden ze in de woestijn met hun gezinnen.
In 1986 verhuisde Heydendael met zijn gezin naar Den Haag, waar hij zich vanuit het
ministerie van LNV richtte op internationaal
landbouwbeleid. ‘Bij de FAO had ik al gezien
dat VN-afspraken veel te vrijblijvend zijn.
Daardoor leerde ik het belang en de kracht
van de EU inzien. In de EU wordt echt overkoepelend beleid gemaakt, dat de lidstaten
vervolgens nationaal moeten invullen op
straffe van sancties.’
Landbouwraden blijven niet jaren aaneen in
het buitenland. Patricia de Vries-van Loon
werkte bijvoorbeeld tussen 2007 en 2012 in
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'Gisteren had ik een gesprek
over handel in bloemen, vandaag
over een vleesschandaal’
Den Haag aan regionale visserijakkoorden,
aan de blauwvintonijn en de aanloop tot de
hervorming van het Europese visserijbeleid.
‘De veranderingen in Nederland gaan snel,
dus het is heel goed om af en toe met beide
voeten op de Nederlandse bodem te staan en
de ontwikkelingen te volgen en te merken
wat er leeft. Ik vertegenwoordig immers
Nederland.’ Landen krijgen om de vier of
vijf jaar een andere landbouwraad. ‘Waar de
een de kansen op het ene gebied ziet, legt de
ander de accenten weer elders.’ Als De Vriesvan Loon terugkeert naar Nederland en naar
het ministerie van LNV, zou ze zich graag
inzetten voor het beleid rond het CITESverdrag, dat de internationale handel in beschermde diersoorten moet tegengaan.
VOORMALIG OOSTBLOK
Toevallig werkten de drie alumni in verschillende tijdsgewrichten in dezelfde landen.
Alexander Heydendael was tussen 1975
en 1979 landbouwattaché in Wenen, voor
onder meer Oostenrijk, Hongarije en het
toenmalige Tsjecho-Slowakije. Hij werkte
aan weerszijden van het IJzeren Gordijn. Het
communistische systeem vond hij verschrikkelijk: ‘Er was geen enkele vrijheid.’
Patricia de Vries was landbouwraad in
Tsjechië en Slowakije van 2002 tot 2007.
‘Dat was vanwege de toetreding van deze
landen tot de EU in 2004 een heel bijzondere periode.’ Martijn Homan was
vanaf 2010 landbouwraad in de vroegere
Oostbloklanden Hongarije en Slovenië,
en later voor Polen, Slowakije en Tsjechië.
‘In deze regio is samenwerken minder
vanzelfsprekend en is alles hiërarchischer
ingericht. Aan de andere kant is het leven
gemoedelijker en verloopt het minder gepland en georganiseerd. Niemand zal in
Hongarije rennen om een bus te halen; er
komt immers vast een volgende. In Polen
zijn mensen iets gehaaster, maar in vergelijking met het tempo in Nederland is er nog
steeds veel meer rust’, aldus Homan. Deze
zomer keert hij met zijn gezin terug naar

Nederland waar hij weer gaat werken op het
ministerie van LNV, dus dat wordt wel omschakelen, verwacht hij.
CIRCULAIRE LANDBOUW
Wat zowel Alexander Heydendael als
Patricia de Vries-van Loon opvalt, is dat op
het ministerie in Nederland door de jaren
heen steeds meer werk door steeds minder
collega’s moet worden gedaan. ‘Dat betekent dat dossiers in landen als Colombia
niet altijd meer de tijd en aandacht krijgen
die soms nodig is’, zegt De Vries. Voor de
toekomst vindt zij het daarnaast erg belangrijk dat het ministerie voldoende aansluiting en contact houdt met het agrarische
bedrijfsleven.
Alexander Heydendael ziet het behoud van
natuur en biodiversiteit als belangrijkste
uitdaging voor landbouwraden in deze
tijd. Aan het eind van zijn loopbaan werkte
hij in de Canadese stad Montreal aan het

Biodiversiteitsverdrag dat in 1992 in Rio de
Janeiro werd opgesteld. ‘Landbouwraden
moeten dat praktisch zien te invullen, door
kringloop-denken en circulaire landbouw
te bevorderen. Nederland is toonaangevend
in de tuinbouw en veehouderij, maar het
moet anders, namelijk kleinschaliger en met
respect voor de netwerken van het leven,
van insect tot mens tot orang-oetan’, bepleit
Heydendael.
In de ogen van Martijn Homan is het een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen
‘het internationaal vermarkten van circulaire
landbouw’ en de huidige Nederlandse exportpositie. In Polen ziet hij wel volop aanknopingspunten op gebied van de bodem.
‘Het land heeft zanderige bodems met vaak
een negatieve nutriëntenbalans en weinig
waterbronnen. Dit biedt mogelijkheden voor
Nederlandse mest. Toevoeging van organische stof en nutriënten maakt de Poolse bodem weerbaarder voor klimaatverandering. W

WAT DOET EEN LANDBOUWRAAD?
In meer dan zeventig landen zijn Nederlandse landbouwraden of landbouwattachés
actief. Zij signaleren er kansen voor Nederlandse agrarische bedrijven en die helpen hen met het opstarten van projecten en het vinden van zakenpartners. Ook
ondersteunen ze de landen bij opbouwen van duurzame en circulaire landbouw, en
ze werken aan het oplossen van handelsbelemmeringen die de Nederlandse export
van dieren, planten of dierlijke of plantaardige producten in de weg staan.
De landbouwraden werken vanuit 53 Nederlandse ambassades en consulaten.
Sommigen hebben meerdere landen als werkterrein. Ook vertegenwoordigen ze
Nederland bij de FAO, de OESO en de EU. Ze worden aangestuurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op de ambassades en consulaten
werken de landbouwraden samen met collega’s van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Samen met lokale agrarische experts vormen ze een landbouwteam.
Het landbouwattachénetwerk viert dit jaar zijn honderdjarige bestaan. De coördinator van dit netwerk, Gert Stiekema, studeerde in 1989 in Wageningen af in
de tuinbouw. Landbouwraden onderhouden nauwe contacten met onderzoekers
en regiomanagers in Wageningen, vertelt hij. ‘Wageningen is wereldwijd actief
en benadert zelf ook dikwijls landbouwraden voor projecten. Er is een goede
wisselwerking.’
www.agroberichtenbuitenland.nl
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