De schapenhouderij in de Noord-Spaanse provincie Huesca zit in een neerwaartse spiraal. Wim Paas, promovendus bij Plantaardige Productiesystemen, zoekt
oplossingen.
Het aantal schapen is tussen 2005 en
2019 ongeveer gehalveerd. Zo’n 15
procent van de weidegronden is
verlaten en raakt nu stilaan bebost,
waardoor het ‘schapenlandschap’ met
zijn typerende vegetatie en insecten
verdwijnt. Ook scholen, winkels en
andere faciliteiten in de afgelegen
dorpen verdwijnen.
Dit geleidelijke proces kan in een
neerwaartse stroomversnelling komen,
schrijft Paas in Ecological Indicators. De
huidige schapenhouderij is nauwelijks
rendabel en maar weinig mensen zijn
nog bereid om in dit gebied schapen te
gaan houden. De huidige boeren
hoeden tussen de 200 en 1000 schapen
en verkopen die voor het vlees, maar de
vleesprijzen zijn laag en uitbreiden is
geen optie. Verder hebben de boeren
last van de toenemende droogte. Het
enige dat de schapenbedrijven overeind
houdt is de EU-subsidie van ongeveer
24 euro per schaap per jaar.

GPS
Zijn er alternatieven? Een van de opties
is dat de schapenhouderij intensiever
wordt: meer schapen per hectare,
diervoer aankopen en met een fokpro-

gramma zorgen voor meer vlees per lam.
Dat lijkt technisch haalbaar, maar dit
scenario is ecologisch minder duurzaam
en leidt tot meer competitie met andere
vleessectoren. Ook past het niet goed in
de Farm to Fork-strategie van de EU,
waarmee de subsidies op het spel staan.
De tweede optie is behoud van de
extensieve schapenhouderij met
technologische ondersteuning. Daarbij
moeten GPS-trackers en elektrische
afrastering het gebrek aan schaapherders compenseren. Dit zijn extra

De EU-subsidie van 24 euro
per schaap per jaar houdt de
bedrijven overeind
kosten, dus moeten de schapenhouders via lokale ketens een betere prijs
voor hun lamsvlees bedingen. Dit
technologische extensieve systeem
past beter bij de Farm to Fork-strategie,
maar vergt hoge investeringen.
Er zijn geen gemakkelijke oplossingen,
constateert Paas. Niets doen is geen
optie, dus de schapenhouders moeten
op korte termijn een keuze maken. as
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In het project (Imagine) gaat het om
gepersonaliseerd voedsel. Nu moeten
mensen met speciale voedingsbehoeftes
het nog doen met een dieetadvies. Het in
3D printen van ‘eigen’ voedsel is de volgende stap. Een 3D-printer maakt het product
volgens een op maat gemaakt recept.
Een consortium van WUR, TNO, voedingsbedrijven en het ministerie van
Defensie gaat de komende drie jaar aan
de slag met dit idee. Doel is zo’n printer
met toebehoren te ontwerpen en die
machine vervolgens in de praktijk uit te
testen, zegt
projectlei‘Toegevoegde
der Martijn
waarde kan zijn:
Noort van
vers voedsel
Food &
produceren in een
onderzeeër, waar de Biobased
Research.
ruimte beperkt is’
Aan het
project is een lang traject bij Defensie
voorafgegaan. ‘In dat traject zijn diverse
cases bedacht waar het 3D-printen van
voedsel van toegevoegde waarde zou
kunnen zijn’, legt Noort uit. ‘Bijvoorbeeld
vers voedsel produceren in een onderzeeër, waar de ruimte beperkt is. Of waar
een snack aan moet voldoen om een
JSF-piloot scherp te houden.’
‘Eentje daarvan is uitgewerkt tot en met
de receptuur voor een product’, vervolgt
Noort. ‘Hoe ver kunnen we het recept
oprekken door te variëren in de samenstelling van koolhydraten, eiwitten en
vetten, waarbij het product toch nog
printbaar en lekker is. Daar is zelfs al een
eerste consumentenstudie mee gedaan.’
Behalve bij Defensie wordt de printer
ook getest onder COPD-patiënten in een
ziekenhuis. Aan Imagine werken naast
WUR, TNO en Defensie ook de GEA
Group, Solipharma, Tate & Lyle en General Mills mee. Imagine is ontwikkeld binnen het Digital Food Processing Initiative
van WUR, TNO en TU/e. rk

04•11•2021 PAGINA 9

WUR en TNO gaan samen met het
bedrijfsleven voedsel printen voor
defensie en COPD-patiënten.

Resource

Eigen eten
uit de printer

Schapenhouderij NoordSpanje zit in kritieke fase

