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de chocola wordt duur betaald
Cacaoboeren in West-Afrika kunnen maar net het hoofd 
boven water houden. In 2025 moet alle chocolade op de 
Nederlandse markt duurzaam zijn geproduceerd. Of de 
cacaoboer dan meer verdient, is nog niet te zeggen.

Gaan we Glyfosaat Missen?
Om trottoirs en bedrijventerreinen van onkruid te ontdoen, 

mogen gemeenten straks geen landbouw bestrijdings-
middelen zoals glyfosaat meer gebruiken. Is Nederland 

goed af met dat verbod? De meningen zijn verdeeld.

de liGnine-raffinaderij
Lignine geeft planten stevigheid, maar is ook een schatkist vol 
waardevolle basischemicaliën. Met nieuwe raffinagetechnieken 
maken Wageningse onderzoekers die stap voor stap open. Een 
duurzaam alternatief voor aardolie is daarmee binnen handbereik.
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Update
Kort nieuws over onderzoek en ontwikkelingen bij
wageningen ur.
 
de viRtUele CaMpUS
ook wageningen university gaat mee in de digitale 
opmars van onderwijs. dat maakt kennis toegankelijk 
voor studenten wereldwijd.

BeRen Met Ballen
Varkenshouders castreerden tot voor kort alle 
mannetjesbiggen om berengeur van het vlees te 
voorkomen. dat is niet langer nodig. 
 
MeeR leven in de BRoUweRij
heineKen en de provincie Zuid-holland werken met alterra 
aan verduurzaming van de brouwerij én het omliggende 
landschap.

zevenlandeStUdie
het unieke, roemruchte veertigjarige onderzoek in zeven 
landen heeft de basis gelegd voor onze kennis over de relatie 
tussen voeding en gezondheid.

RUBRieken
 
leven na wageningen
behoud van koraalriffen staat voorop voor ingrid van beek. 
studiegenoot Merijn hougee zoekt het dichterbij huis. hij 
ijvert voor schone scheepvaart. twee marine resource 
managers over hun ‘leven na’.

wageningen UniveRSiteitS FondS
Veel wageningers koesteren warme herinneringen aan het 
belmonte arboretum. het wageningen universiteits fonds 
springt bij om geld te werven voor het beheer.

alUMni
nieuws voor alumni van wageningen university, onderdeel van 
wageningen ur.

peRSonalia
informatie over leven en welzijn van alumni van wageningen 
university.

klv
berichten vanuit KlV wageningen alumni network.
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Duidelijkheid over 
voeding en kanker
‘Bij de afdeling Humane Voeding merken we dagelijks hoe 
groot de behoefte is aan wetenschappelijke onderbouwde 
informatie over voeding en kanker. Elke dag loopt onze mail-
box vol met vragen hierover. Geen wonder; op internet word 
je overspoeld met een stortvloed aan visies en meningen van 
alternatieve geneeswijzen, orthomoleculaire artsen en bedrij-
ven die hun eigen producten aanprijzen. Daar is vaak geen 
touw aan vast te knopen; wat zijn feiten, wat zijn fabels?
‘Wij vinden het onze taak om duidelijkheid te scheppen. 
Daarom hebben we met het Integraal Kankercentrum 
Nederland en de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie 
de site voedingenkankerinfo.nl gebouwd, onafhankelijk en 
met steeds de laatste wetenschappelijke inzichten. Mensen 
kunnen er terecht met vragen, maar ook voor informatie over 
preventie of hoe ze terugkeer van de ziekte zo goed mogelijk 
kunnen voorkomen. 
‘Tot nu toe komt de wetenschap veel te laat aan bod, pas als 
een supplement of een dieet al een hype is. Momenteel is bij-
voorbeeld kurkuma, geelwortel, in zwang als middel tegen 
tumoren. Aan ons de taak om daar de wetenschappelijk ver-
antwoorde informatie aan toe te voegen. Bijvoorbeeld dat er 
nog geen enkel experiment is gedaan bij mensen.
‘Baat het niet; het schaadt ook niet, zullen veel mensen den-
ken, maar dat is absoluut niet waar. Er zijn voedingssupple-
menten zoals sommige anti-oxidanten die bij bepaalde groe-
pen averechts werken, of toevoegingen die de chemotherapie 
verstoren. Je moet daar vreselijk voorzichtig mee zijn. En al 
zeker geen valse verwachtingen wekken. We bieden informa-
tie waar lang niet iedereen op zit te wachten. Ga bewegen 
bijvoorbeeld, val af. Overgewicht is de belangrijkste risico-
factor voor kanker. Bovendien is de prognose dan meestal 
slechter. Ook belangrijk: kip of vis in plaats van rood vlees, 
geen of weinig alcohol, meer plantaardige voeding. Daar 
kunnen geen speciale bessen of superfoods tegenop.’

Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en kanker bij Wageningen 
University, onderdeel van Wageningen UR 
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aqUatiSCHe eCologie

wageningen UniveRSity

Wageningen levert 
‘topopleidingen’
Van de 29 masteropleidingen in Wageningen, 
krijgen er 20 het predicaat ‘topopleiding’ in 
de Keuzegids Masters 2014. Dat is een kwart 
van alle topmasters in Nederland. Het 
maakt Wageningen University, onderdeel 
van Wageningen UR, de beste instelling 
voor masterstudies. In totaal werden 730 
masteropleidingen beoordeeld, waar-
bij het oordeel van studenten en experts 
van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (NVAO) zwaar meeweegt. De 
Wageningse MSc-opleiding met de meeste 
punten is International Land and Water 
Management.
In de QS World University Rankings by 
Subject 2014, is Wageningen de beste 
Europese universiteit op het gebied van land- 
en bosbouw, en wereldwijd de nummer 2, 
achter de University of California in Davis. 
Info: hermien.miltenburg@wur.nl.

Ook binnenwater 
bevat plastic deeltjes
Net als zeewater, bevat het Nederlandse 
oppervlaktewater microplastics, plastic 
deeltjes van 0,06 tot 5 millimeter groot. In 
een verkennend onderzoek van de leerstoel-
groep Aquatische ecologie en waterkwa-
liteitsbeheer van Wageningen University 
en Waterschap Rivierenland werden in 
water tussen de 0,3 en 1,3 plastic deeltjes 
per 10 kubieke meter water gevonden. De 
gevonden concentraties kwamen overeen 
met die in meren in de Verenigde Staten en 
Zwitserland. De microplastics zijn onder 
meer een probleem omdat ze toxische stof-
fen kunnen binden, en voeding, voortplan-
ting en groei van waterdieren verstoren.
Info: ellen.besseling@wur.nl

Meer variatie nodig 
op ons etensbord
de beste manier om onder- en overvoeding te bestrijden en de voedselvoor-
ziening te beschermen, is een veelzijdiger voedingspatroon. dat concludeert 
promovendus gewasfysiologie Colin khoury van wageningen University.

Consumenten zijn de afgelopen vijftig jaar 
wereldwijd steeds meer hetzelfde gaan 
eten. Dat is ten koste gegaan van de teelt 
en consumptie van regionale gewassen. 
Gemiddeld steeg de overeenkomst tussen 
landen in voedingspatroon met 36 procent, 
becijferde Khoury.
‘Mensen consumeren tegenwoordig meer 
calorieën, eiwitten en vetten en ze kiezen 
voor hun maaltijden steeds vaker producten 
uit een korte lijst met belangrijke voedings-
gewassen, zoals tarwe, maïs en soja, die ze 
combineren met vlees en zuivelproducten’, 
zegt Khoury. Deze voedingsmiddelen zijn 
van cruciaal belang om de honger in de 
wereld te bestrijden. De keerzijde is echter 
dat deze hoofdbestanddelen vooral energie 
leveren, en onvoldoende vitaminen en mi-
neralen. Als mensen niet meer andere voed-
zame granen en groenten gaan eten, zullen 
de belangrijke voedingsgewassen opge-
waardeerd moeten worden, om mensen 

toch voldoende micronutriënten binnen te 
laten krijgen, waaronder zink en ijzer.
Het onderzoek suggereert ook dat de groei-
ende consumptie van een beperkt aantal 
nieuwe gewassen een wereldwijde toename 
van obesitas, hartziekten en diabetes 
bespoedigt. ‘Want deze aandoeningen 
worden sterk beïnvloed door een veranderd 
voedingspatroon’, aldus Khoury.
Een ander gevaar van de homogeniteit is 
dat de landbouw kwetsbaarder wordt voor 
droogte, insectenplagen en gewasziekten. 
Als er een probleem ontstaat met een gewas 
waar de wereld van afhankelijk is, heeft dat 
een grote impact.
Het onderzoek verscheen in maart 
in het tijdschrift PNAS. Khoury doet 
promotie-onderzoek bij hoogleraar ge-
wasfysiologie Paul Struik. Daarnaast 
werkt hij bij het International Center for 
Tropical Agriculture (CIAT) van CGIAR in 
Colombia. Info: paul.struik@wur.nl
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Imidacloprid vrijgepleit 
van ‘volkenmoord’
Het insecticide imidacloprid is niet de oorzaak van massale wintersterfte 
bij bijen. wel heeft het middel een negatief effect op het aantal bijen, 
het broed en de zwermdrift. dat blijkt uit onderzoek van plant Research 
international, onderdeel van wageningen UR.

In een meerjarige veldproef kreeg een deel 
van de bijen suikerwater met een dosis 
imidacloprid die twee keer hoger is dan 
in de nectar in het veld, om te kijken naar 
het effect op de vitaliteit van bijenvolken. 
Dat imidacloprid geen massale bijensterfte 
veroorzaakte, wil volgens bijenonderzoeker 
Sjef van der Steen niet zeggen dat het middel 
geen effect heeft. ‘Bij zwakke bijenvolken 
zou het juist het zetje kunnen zijn dat bijen 
niet meer kunnen hebben.’ Er loopt nog on-
derzoek naar het foerageergedrag van bijen, 

waarbij wordt ingezoomd op de effecten 
van blootstelling aan parasieten en imida-
cloprid. In Nederland zit dit insecticide on-
der meer in de coatings van maïszaad.
De wintersterfte van bijenvolken is dit jaar 
laag, gemiddeld iets boven de 9 procent. 
Dat wijst een eerste inventarisatie onder 
Nederlandse bijenhouders uit. Mogelijk 
heeft de zachte winter hierbij een rol ge-
speeld. Zeven van de tien imkers hadden 
helemaal geen uitval van volken.
Info: sjef.vandersteen@wur.nl

verlenging levensduur van melkvee 
de maatschappij hecht veel waarde aan goede zorg voor melkvee, 
en de melkveehouder heeft graag een probleemloze koe. beide 
wensen komen samen in de zoektocht naar een koe die gezond oud 
wordt. de levensduur van een melkkoe wordt beïnvloed door vele 
factoren, zoals huisvesting, voeding en verzorging. recent ontstaat 
meer aandacht voor erfelijke aanleg en de opfok van jongvee, 
en komen factoren als weerstand, stress en het houderijsysteem 
nadrukkelijk in beeld. reden genoeg om inzicht te geven in waar 

we nu staan, in de tweedaagse cursus Verlenging levensduur van 
melkvee. de onderwerpen worden door specialisten ingeleid, 
waaronder toon van hoof van Zlto, jelle Zijlstra en roel Veerkamp 
van wageningen ur en Miel hostens van universiteit van Gent, 
waarbij ruime gelegenheid zal zijn voor discussie.

17 en 18 juni 2014 | Cursusleider: jelle zijlstra.  
volledig cursusaanbod op www.wageningenacademy.nl
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Eerste hulp voor 
biobased starters
Startende ondernemers in de biobased econo-
my met een veelbelovend idee, kunnen sinds 
april terecht bij het Innovation Lab Biobased 
Products Wageningen (iLAB Wageningen). 
Ze kunnen daar hun ideeën proberen om te 
zetten in een marktrijpe technologie of een 
product.Via iLAB krijgen ze toegang tot de 
onderzoeksfaciliteiten, onderzoekers en het 
netwerk van Wageningen UR. Daarnaast biedt 
StartLife ondersteuning bij het verwerven 
van startkapitaal, huisvesting en advies. ‘We 
zien steeds meer enthousiaste mensen en 
bedrijven die radicaal vernieuwende biobased-
oplossingen bedenken. Maar de omgeving 
werkt niet altijd mee aan realisatie van de 
innovatie; banken doen bijvoorbeeld moeilijk 
over een krediet. Daarom willen we startende 
ondernemers ondersteunen’, zegt Erik van 
Seventer, manager biobased products bij 
Wageningen UR. Het iLab is een initiatief 
van de topsector Chemie, die in Nederland 
een netwerk van Innovation Labs aan het 
opzetten is. Het iLab in Wageningen is het 
eerste dat zich richt op biobased products.
Info: erik.vanseventer@wur.nl,  
www.wageningenUR.nl/ilab
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Kunstlicht verstoort 
nachtvlinders
Kunstlicht verstoort de voorplanting van 
nachtvlinders. Dat laten proeven zien van pro-
movendus Koert van Geffen van Wageningen 
University, onderdeel van Wageningen UR. 
Onder invloed van licht verandert bij vrouwtjes 
van het kooluiltje de feromoonsamenstelling, 
waardoor ze geen partners meer aantrekken. 
Verder houdt het licht de verpopte rupsen uit 
hun diapauze, het ruststadium voor najaars-
poppen. Jonge rupsen hebben geen last van het 
licht. Info: koert.vangeffen@wur.nl

Tests nodig voor 
veilige groente
Er moeten nieuwe, snelle detectiemethoden 
komen voor microbacteriële besmettingen 
van voedselgewassen, om affaires als de 
EHEC-uitbraak in 2011 te voorkomen. Ook 
andere humane pathogenen kunnen vanuit 
de veehouderij in de gewasteelt belanden, zo 
waarschuwen onderzoekers van Wageningen 
UR in een overzichtstudie van tweehonderd 
onderzoeken over de EHEC-affaire. Door met 
de bacterie E. coli besmet fenegriekzaad, waar-
van de kiemen werden gegeten, stierven toen 
54 mensen en werden er honderden ziek.
Ziekteverwekkende bacteriën uit de veehoude-
rij blijken zich goed staande te kunnen hou-
den in planten, waaronder groente, doordat 
ze genen kunnen overnemen van andere mi-
cro-organismen in de bodem, mest, darmka-
naal of irrigatiewater. In bacteriën aanwezige 
bacteriofagen (virusachtige deeltjes) en plas-
miden (onafhankelijke DNA-stukjes) helpen 
daarbij. Info: leo.vanoverbeek@wur.nl

voeding en gezondHeid

Wie langer kauwt eet minder
wie stevige producten eet, raakt sneller vol. proefpersonen die een lunch 
kregen met harde broodjes hamburger en rijstsalade met rauwe groente, 
aten 93 kilocalorieën (13 procent) minder dan bij een lunch met zachte 
kadetjes met hamburger en risottorijst met gekookte groente. ze 
compenseerden dat niet door meer te eten bij het diner.

Voedingskundige Dieuwerke Bolhuis van 
Wageningen University, onderdeel van 
Wageningen UR, toonde daarmee met 
een realistische maaltijd aan wat ze in 
haar proefschrift al onder kunstmatiger 
omstandigheden had laten zien: wie 
langer moet kauwen eet minder. Ze zou 

graag zien dat de voedingsindustrie deze 
conclusies oppakt. Als mensen structureel 
iets minder weghappen, is dat een grote 
stap tegen overeten. Bolhuis’ onderzoek 
verscheen in april in het wetenschappelijke 
tijdschrift PLos One.
Info: dieuwerke.bolhuis@wur.nl

Engelse editie 
insectenkookboek
Het insectenkookboek van de entomolo-
gen Arnold van Huis en Marcel Dicke van 
Wageningen UR en chef-kok Henk van 
Gurp van vakschool Rijn IJssel, is nu ook in 
het Engels verkrijgbaar. Nieuw in The Insect 
Cookbook is informatie over de voedings-
waarde en milieuaspecten van de teelt en con-
sumptie, en interviews met onder meer Kofi 
Annan, voormalig secretaris-generaal van de 
VN en met René Redzepi, wiens restaurant 
drie keer werd uitgeroepen tot het beste ter 
wereld. Van 14 tot 17 mei organiseerden de 
entomologen samen met de FAO het sympo-
sium Insects to feed the World.
Info: marcel.dicke@wur.nl

voeding en entoMologie
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Leegstand bedreigt platteland
de komende vijftien jaar stoppen zoveel boeren met hun bedrijf dat het aantal 
vierkante meters agrarische gebouwen dat leeg komt te staan waarschijnlijk 
groter is dan dat van andere bedrijfsgebouwen, winkels en kantoren samen.

Alterra Wageningen UR verwacht dat tot 
2030 tussen de 16 en 24 duizend agrarische 
bedrijven in Nederland verdwijnen, vooral 
door gebrek aan opvolgers. De grond zal 
worden overgenomen door boeren die uit 
willen breiden. Daarnaast komt er ook 
circa 24 miljoen vierkante meter bedrijfs-
gebouwen vrij, waarvan de helft verouderde 
stallen zonder cultuurhistorische waarde, 
en 8 miljoen vierkante meter aan woon-
huizen. Dit speelt vooral in Gelderland, 
Overijssel, Oost-Brabant, Noord-Limburg, 
de Noordoostpolder en Zuidwest-Friesland.
Ervan uitgaande dat de huizen bewoond blij-
ven en een deel van de vrijkomende stallen 
weer hergebruikt wordt door andere boeren, 
of een nieuwe bestemming vindt als be-
drijfshal of voor het huisvesten van groepen, 
komt circa 15 miljoen vierkante meter echt 
leeg te staan.
De vrijkomende erven met bebouwing van 

na 1970 en grote oppervlakten aan schuren 
zijn waarschijnlijk nauwelijks in trek bij ste-
delingen en andere particulieren. Daarnaast 
zijn verafgelegen locaties minder aantrek-
kelijk voor een nieuwe bestemming dan 
locaties dichtbij woonkernen. 
Onderzoeker Edo Gies: ‘Om verpaupering 
van het landelijk gebied te voorkomen, 
is herbestemming van groot belang. 
Innovatieve oplossingen zullen hard nodig 
zijn.’ Bijvoorbeeld vestiging van winkels 
of het bouwen van mantelzorgwoningen. 
Bestemmingsplannen en andere wet- en 
regelgeving zijn nu vaak een sta-in-de-weg 
als er een nieuwe functie wordt gezocht voor 
overbodige gebouwen. Verder moet sloop 
aantrekkelijker worden.
In Nederland is gemiddeld 1 op de 10 erven 
nog in agrarisch gebruik. Cijfers over de 
huidige leegstand zijn er niet.
Info edo.gies@wur.nl

Steeds meer teken
De tekenpopulatie groeit. Op de elf 
locaties waar groepen vrijwilligers sinds 
2006 maandelijks teken vangen, is er een 
duidelijke toename te zien van het totale 
aantal gevangen beesten. Vooral het 
aantal larven en nimfen steeg. Dat blijkt 
uit inventarisatie van de tekenvangsten 
voor het Natuurkalenderzoek van 
Wageningen University, onderdeel van 
Wageningen UR. Van de teken die 
Nederlanders in 2013 opstuurden via 
Tekenradar.nl, was 20 procent 
besmet met de 
Borreliabacterie, die kan 
leiden tot de ziekte van 
Lyme. Inmiddels 
loopt er een studie 
naar het effect 
van een 
preventieve, 
eenmalige dosis 
antibiotica 
binnen drie dagen na 
het oplopen van een tekenbeet. 
Info: www.tekenradar.nl

Super-computer 
vergroot rekenkracht
CAT-AgroFood van Wageningen UR, 
dat geavanceerde onderzoeksfaciliteiten 
beheert en toegankelijk maakt voor we-
tenschap en bedrijfsleven, heeft sinds 
april een High Performance Computer 
(HPC), een supercomputer met een 
aanschafprijs van ruim 700 duizend 
euro. De aankoop is een initiatief van 
dierveredelingsbedrijven en onderzoeks-
groepen rond fokkerij en diergenetica 
binnen Wageningen UR, verenigd in 
Breed4Food. De HPC is ook geschikt 
voor andere onderzoeksterreinen, waar-
onder de plantenveredeling.
Onderzoekers werken met steeds grotere 
hoeveelheden data, vooral door ontwik-
kelingen in de technologie om DNA te 
ontrafelen. Voldoende rekenkracht is dan 
cruciaal. 
Info: edda.neuteboom@wur.nl
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FokkeRij en genetiCa BodeM

Nieuw Wereldbodemmuseum 
op Wageningen Campus
in april is op wageningen Campus het nieuwe gebouw van het world Soil 
Museum geopend. dit museum, onderdeel van iSRiC – world Soil information, 
heeft als enige een werelddekkende collectie bodemprofielen.

Aan veel profielen in het museum is te zien 
hoe sterk de mens de bodem heeft beïn-
vloed; van een stadsbodem uit Hilversum 
tot een door de Amazonebewoners ver-
rijkte Terra Preta. Naast de geprepareerde 
profielen aan de muur zijn in het nieuwe 
museum ook digitale kaarten met up-to-
date bodeminformatie uit de hele wereld te 
bekijken. Die laten zien dat de afgelopen 
25 jaar zorgwekkend veel bodems zijn 
gedegradeerd, door erosie, verzilting, 
vervuiling of verdroging. Verder wordt 
in het museum de bepalende rol van de 
bodem voor onder meer voedselzekerheid 
en klimaat toegelicht. Zonder bodem geen 
leven, is dan ook de boodschap van het 
Wereldbodemmuseum.
De bodemcollectie ontstond nadat in 1961 
de VN-organisaties FAO (voedsel- en land-
bouw), UNESCO (onderwijs, wetenschap en 
cultuur) en de wereldbodemkundevereni-

ging (ISSS) besloten om de eerste wereld-
bodemkaart te gaan maken. Daar hoorde 
ook een collectie profielen bij, onder meer 
voor onderwijsdoeleinden en als referentie-
materiaal. De Nederlandse overheid nam de 
opbouw van die collectie op zich. In 1966 
werd het ISRIC opgericht. Sindsdien zijn 
ruim duizend bodemprofielen verzameld, in 
ongeveer tachtig landen uit allerlei delen van 
de wereld, en die collectie groeit nog steeds.
Het bodemmuseum had tot drie jaar ge-
leden een eigen onderkomen op univer-
siteitsterrein Duivendaal. Toen het pand 
brandonveilig werd verklaard, trokken de 
collectie en de medewerkers in bij Alterra 
op Wageningen Campus. Mede vanwege 
het unieke, internationale karakter van de 
bodemcollectie, is twee jaar geleden beslo-
ten tot nieuwbouw voor het museum.
Info: stephan.mantel@wur.nl, 
www.isric.org/services/world-soil-museum

Plan voor een beter 
hondenleven
Wageningen UR en diverse honden-
organisaties werken aan een plan om 
samen de gezondheid, het gedrag en 
het welzijn van honden in Nederland 
te verbeteren. Medio 2014 moet duide-
lijk zijn welke maatregelen daarvoor 
nodig zijn. Wageningen UR Livestock 
Research ontwikkelde afgelopen jaar 
al software en een handboek waarmee 
fokkers en rasverenigingen inteelt en 
verwantschap bij honden beter kunnen 
monitoren en voorspellen. Dat gebeurde 
in opdracht van de Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied en het ministerie 
van Economische zaken. Het boek kan in 
pdf-vorm gratis gedownload worden.
Info: kor.oldenbroek@wur.nl,  
www.raadvanbeheer.nl/boekverwantschap

Streekproduct met 
hygiëneregels
Producenten van streekproducten kun-
nen binnenkort makkelijker volgens 
de regels voor veilige voedselproduc-
tie (HACCP) gaan werken. RIKILT 
Wageningen UR ontwikkelde daarvoor 
met groothandel Deli XL en boerenor-
ganisatie ZLTO een programma. Na het 
invullen van een vragenlijst ontvangt een 
producent een set hygiëneregels op maat, 
op basis van bestaande protocollen voor 
groente en fruit, zuivel en vlees. Het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport moet de hygiënecode nog officieel 
goedkeuren. Info: esther.vanasselt@wur.nl
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Update

voeding en gezondHeid

landBoUw en kliMaat entoMologie

Intensieve landbouw 
verwarmt atmosfeer
intensivering van de landbouw heeft even grote effecten op de opwarming 
van de aarde als veranderingen in landgebruik, zoals het omzetten van bos 
in akkerland of uitbreiding van steden.

De toenemende vraag naar voedsel, die 
leidt tot meer gebruik van pesticiden, 
kunstmest en irrigatie, kan daardoor 
bijdragen aan klimaatverandering. Tot 
die conclusie komt een groep onderzoe-
kers, waaronder Eddy Moors van Alterra 
Wageningen UR in Nature Climate Change. 
De groep vergeleek veranderingen in land-
gebruik – een bekende aanjager van het 
broeikaseffect  – met veranderingen door 
een meer intensieve land- of bosbouw. 
Voor de 34 proeflocaties bleek op grond 

van historische gegevens dat de klimato-
logische effecten van zowel de veranderin-
gen in landgebruik als de veranderingen 
door intensiever landbeheer vergelijkbaar 
waren. Beide leidden tot een opwarming 
van gemiddeld 1,7 graad Celsius in de 
onderste laag van de atmosfeer. ‘Voor 
een juiste beoordeling van de menselijke 
invloeden op het klimaat moet dus inten-
sivering van landbeheer worden meegeno-
men’, aldus Moors. 
Info: eddy.moors@wur.nl

Lieveheersbeestje krijgt 
natuurlijke vijanden
Het Aziatische lieveheersbeestje (Harmonia 
axyridis), een exoot, heeft in Europa natuur-
lijke vijanden gekregen. Onderzoekers van 
Wageningen UR ontdekten met collega’s uit 
Tilburg en Harvard (VS) dat er schimmels, 
nematoden en mijten zijn overgestapt van 
het inheemse naar het exotische lieveheers-
beestje. Hun effect op de keverpopulatie is 
nog onduidelijk. Wel zijn er sterke aanwij-
zingen dat door nematoden geïnfecteerde 
vrouwtjes geen eitjes meer leggen. Het uit-
heemse lieveheersbeestje is in Europa geïn-
troduceerd ter bestrijding van luizenplagen. 
Door het ontbreken van natuurlijke vijanden 
verspreidde de exoot zich snel, ten koste van 
het inheemse lieveheersbeestje. Ook veroor-
zaakt het insect allergische reacties en pro-
blemen in de fruitteelt. 
Info: lidwien.raak-vandenberg@wur.nl

Bier of wijn blijft onbeslist
Wijndrinkers leven gezonder dan bier-
drinkers, maar de drankkeuze speelt daar-
bij geen rol. Dat laat een eerste onderzoek 
zien onder Nederlanders waarvan naast 
de alcoholvoorkeur ook gegevens bekend 
waren over voeding en persoonlijke ken-
merken, zoals opleidingsniveau. Iemand 
is bier- of wijndrinker als meer dan 70 
procent van de gedronken alcohol bier 
of wijn is. Bier- en wijndrinkers behoren 
tot verschillende groepen, blijkt uit het 

onderzoek. Bierdrinkers zijn jonger, vaker 
man, roker en lager opgeleid. Ook eten ze 
minder gezond dan wijndrinkers. De ver-
schillen verdwijnen echter vrijwel na cor-
rectie voor bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, 
BMI en opleiding. Kortom het verschil 
wordt niet bepaald door de drankkeus, 
schrijft Diewertje Sluik van Wageningen 
University in het European Journal of Clinical 
Nutrition.
Info: diewertje.sluik@wur.nl
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wordt duur 
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dUURzaMe ketenS

Cacao wordt geteeld door boeren in west-afrika 
die maar net het hoofd boven water kunnen 
houden. om hun lot te verbeteren en de teelt 
milieuvriendelijk te maken, moet in 2025 alle 
chocolade die op de nederlandse markt komt 
duurzaam zijn geproduceerd. of de cacaoboer 
dan meer verdient, is nog niet te zeggen. 
tekSt astrid sMit  FotogRaFie Kadir Van lohuiZen/noor  illUStRatie jenny Van driel

cacaobonen worden gedroogd 
in de hoofdstraat van Kragui, 
ivoorkust.
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 Chocolade is een geliefde lekkernij in Nederland. 
Wie smult er niet van bonbons, hagelslag, gevul-
de paaseieren, chocoladeletters of gewoon een 

reep tussendoor? Sommige Nederlanders menen zelfs 
geen dag zonder chocolade te kunnen leven. 
Maar wat de meeste consumenten minder goed op het 
netvlies hebben, is dat hun bruine brokje genot vaak met 
veel pijn en moeite is geproduceerd. Chocolade wordt ge-
maakt van cacaobonen, die voor een groot deel afkomstig 
zijn van arme boeren in Ghana en Ivoorkust. ‘Het meren-
deel van die cacaoboeren kan maar net het hoofd boven 
water houden. Vaak moet de hele familie meewerken om 
een minimaal inkomen te halen. Soms ook de kinderen’, 
zegt Verina Ingram, cacao-onderzoekster bij het LEI 
Wageningen UR. 
Veel boeren zitten in een vicieuze cirkel. ‘Ze hebben te 
weinig geld en kennis om te investeren in hun planta-
ges. De grond raakt uitgeput en de bomen verouderen. 
Daardoor neemt de productiviteit van de cacaobomen 
af en moeten boeren nog harder werken om rond te 
komen. Soms kappen ze een stukje bos om nieuwe ca-
caobomen te planten, wat ten koste gaat van de natuur’, 
aldus Ingram. ‘Een ander probleem is dat de meeste 
boeren in die landen relatief oud zijn, gemiddeld zo’n 47 
jaar, en geen opvolgers hebben. Hun kinderen zien een 
toekomst in de cacaoteelt niet zitten’.
Als deze ontwikkeling doorzet, stort de cacaoproductie 
in deze West-Afrikaanse landen in, terwijl de vraag naar 
cacao juist toeneemt. Europa en de Verenigde Staten 
consumeren elk jaar meer chocolade en in landen als 

China, India en Brazilië neemt de vraag naar chocolade 
ook toe. De verwachting is dat er de komende jaren één 
miljoen ton meer cacao nodig is. De huidige productie 
ligt op vier miljoen ton per jaar. 

dooR kindeRHanden
Steeds meer consumenten willen bovendien een eerlijk 
stukje chocolade, waarvoor de boeren een goede prijs 
hebben gekregen en dat niet door kinderhanden is ge-
produceerd. Daarom hebben NGO’s, vaak in samenwer-
king met het bedrijfsleven, een aantal jaren geleden het 
initiatief genomen voor een duurzame cacaoteelt in 
West-Afrika. Ze streven naar een cacaoteelt die voor de 
toekomst behouden blijft en per hectare meer cacaobo-
nen oplevert. Zodat de boeren goed verdienen en kun-

nen voldoen aan de wereldwijde vraag, zonder de natuur 
te schaden. 
Inmiddels zijn er drie grote duurzaamheids-labels op 
de markt. UTZ – een van oorsprong Nederlandse orga-
nisatie, Fair Trade – een keurmerk van de Nederlandse 
Stichting Max Havelaar en Rainforest Alliance, een 
Amerikaanse milieuorganisatie. Allemaal streven ze – de 
een legt de lat wat hoger dan de ander – naar eerlijke 
handel, goede arbeidsomstandigheden en bescherming 
van het milieu in de cacaoteelt.
Ook de Nederlandse overheid maakt zich sterk voor 
import en verkoop van deze duurzame chocolade. In 
2025 wil zij zelfs dat alle chocolade die in Nederland 
op de markt komt, gecertificeerd is. Een ambitieus 
doel dat zeker besproken zal worden op de Wereld 
Cacaoconferentie, die tussen 9 en 13 juni wordt gehou-
den in Amsterdam. Is dat haalbaar? En wat betekent dat 
voor de cacaoboeren in West-Afrika? 
In totaal hebben dertig Nederlandse supermarktketens, 
bedrijven en NGO’s in 2010 beloofd zich voor dit doel in 
te zetten. De supermarkten Plus, Albert Heijn en C1000 
doen mee, de Hema, Jamin, het Kruidvat, Unilever, 
Verkade en ook Mars, die de grootste chocoladefabriek 
ter wereld in Veghel heeft staan en jaarlijks 83 miljard 
marsen produceert. Daarnaast ontbreken ook belangrij-
ke NGO’s niet, zoals Solidaridad en Novib/Oxfam. Het 
Initiatief Duurzame Handel (IDH) is de aanjager van 
deze publiek-private samenwerking. 

dUURzaMe CHoColadeletteRS
Voorlopig neemt het aandeel duurzame cacao op de 
Nederlandse markt ook daadwerkelijk toe. In 2012, zo 
schat het LEI, was 20 procent van de verkochte chocola-
de gecertificeerd. De chocoladeletters die de supermark-
ten verkochten, waren zelfs allemaal duurzaam gelabeld. 
Een behoorlijk succes voor de Nederlandse overheid, 
maar de stap naar 50 procent gecertificeerde chocolade 
in 2015 – het tussendoel dat de dertig partijen hebben af-
gesproken – is nog groot.
Deze initiatieven zorgen al wel voor grote verschuivin-
gen in Ghana en Ivoorkust, aldus cacao-onderzoekster 
Ingram. Meer en meer cacaoboeren doen bijvoorbeeld 
mee aan het certificeringsprogramma van het van oor-
sprong Nederlandse label UTZ. In Ivoorkust participeer-
den in 2008 nog slechts twee coöperaties; in 2012 waren 
dat er al 260. In Ghana ging het in net zo’n hoog tempo. 
In totaal zijn er nu 221 duizend cacaoboeren in West-
Afrika UTZ gecertificeerd, zo blijkt uit het jaarverslag 
van UTZ, ongeveer 9 procent van 2,5 miljoen boeren. Ze 
volgen een trainingsprogramma of hebben er een achter 
de rug, en produceren volgens de normen van het label. 
Dat wil zeggen: efficiënt gebruik van bestrijdingsmid-
delen en kunstmest, maatregelen om bos en water te 
beschermen, geen kinderarbeid en de levering van een 
kwalitatief goede cacaoboon.

‘Vaak moet de hele 
familie meewerken voor 
een minimaal inkomen’
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Aankoper en 
(export)belastingen

5%

(Internationaal) vervoer, 
opslag & handel

12%

Productiekosten

20%

Detailhandel- &
supermarktmarge

43%

Maler en bewerker

7%

Cacaoboer

3%

Marketing

10%

Bron: Oxfam

de productie van chocolade verloopt via een lange 
weg van plukken, gisten, drogen, vervoeren, branden, 
malen, persen, mengen, walsen, rijpen en afwerken.

dUURzaMe ketenS

van CaCaoBoon tot CHoColade

chocolade wordt gemaakt van cacao-
bonen. die groeien in grote peulen aan 
de stam van de cacaoboom.

in de cacaofabriek worden de bonen 
voorgebrand om ze van de schil te 
ontdoen.

een ander deel van de cacaomassa 
wordt rechtstreeks gebruikt in de 
chocoladeproductie.

als de vrucht rijp is, halen boeren de 
peul van de stam af, snijden hem open, 
en trekken de cacaobonen met de hand 
uit de vrucht.

Vervolgens worden de bonen gebrand; 
een uiterst nauwkeurig werk en bepalend 
voor de smaak van de cacao.

Met cacaomassa, cacaoboter, suiker, 
emulgatoren en melkpoeder wordt 
chocolade gemaakt.

de cacaobonen worden gefermenteerd 
– een gistingsproces dat de smaak en 
kleur ten goede komt – en daarna in de 
zon te drogen gelegd.

de gebrande cacaobonen worden 
vermalen tot dikke cacaomassa.

na een langdurig proces van mengen, 
walsen, rijpen en harden ontstaat de 
chocolade, die wordt verpakt en 
gedistribueerd.

de bonen gaan in grote jute zakken 
naar de coöperatie. Van daaruit 
wordt het merendeel geëxporteerd. 

de meeste chocolade wordt in europa 
gegeten. Zwitsers voeren de ranglijst 
aan, met 11,4 kg per persoon per jaar.

een deel van de cacaomassa wordt 
geperst, waarna er cacaopoeder en 
cacaoboter ontstaat.

Van de prijs die westerlingen 
betalen voor chocolade, komt 
niet meer dan drie procent 
terecht bij de cacaoboeren. 
dertien procent gaat naar de 
handelaren en bewerkers van 
de bonen, en lokale belastin-
gen. de rest van de chocolade-
prijs komt voort uit kosten voor 
marketing, handel, productie 
en winkelmarges.

de pRijS van CHoColade

FOTO:  
BARRy CALLEBAUT
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Amsterdam

Nederland

Het merendeel van de 
cacaobonen in de wereld 
wordt in West-Afrika geteeld. 
De meeste chocolade wordt 
in Europa gegeten. 

Amsterdam is een van de 
grootste doorvoerhavens 
van cacaobonen. De verdere 
verwerking tot chocolade 
gebeurt voornamelijk in 
andere landen.

Afrika

Zuid-Amerika

Azië en Oceanië

Noord-Amerika

Europa

Totaal wereldwijd

Productie 
(cacaobonen)

Werelddeel

74% 3.232.000 ton 

13% 544.000 ton 

13% 537.000 ton 

 – – 

 – –

 4.313.000 ton 

Consumptie 
(cacao)

Productie 
(cacaobonen)

Werelddeel Consumptie 
(cacao)

3%  128.000 ton 

9%  342.000 ton 

14%  503.000 ton 

25%  912.000 ton 

49%  1.795.000 ton

  3.680.000 ton 

Bron: Cacao Barometer 2012

In ruil daarvoor krijgen de boeren – naast een vaste prijs 
die is vastgesteld door de Ghanese en Ivoriaanse over-
heid – een paar procent meer betaald per kilo cacaobo-
nen. Coöperaties zijn er vrij in hoe ze dat extra geld 
besteden. ‘In sommige coöperaties wordt een deel van 
dit bedrag besteed aan de gezamenlijke aanschaf van 
kunstmest of pesticiden of aan sociale voorzieningen 
zoals een lokaal ziekenhuis, een schooltje of een water-

pomp’, aldus Ingram. ‘In andere coöperaties gaat het ex-
tra percentage direct naar de cacaoboer.’
Het extra geld dat de boeren krijgen omdat ze gecer-
tificeerd produceren, zorgt niet automatisch voor een 
hoger inkomen. Ze moeten ook extra investeren om aan 
de normen te voldoen. Geen gratis arbeid meer van kin-
deren bijvoorbeeld, maar betaalde arbeid van volwassen 
medewerkers en extra kleding bij gebruik van bestrij-
dingsmiddelen. ‘De grote belofte van de certificering 
is dat de opbrengsten en de inkomens omhoog gaan 
doordat boeren met meer kennis en betere middelen te-
len. De productie zou in theorie kunnen verdubbelen of 
verdrievoudigen’, aldus Ingram. 

veRSnippeRde kenniS
Dat kan door de kennis die er is zo goed mogelijk toe te 
passen, maar ook door nieuwe kennis te ontwikkelen. 
Probleem is echter dat de cacao- en chocoladekennis we-

‘Ik twijfel sterk aan het 
nut van certificering’

CaCaopRodUCtie en -ConSUMptie weReldwijd
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dUURzaMe ketenS

reldwijd sterk is versnipperd, bovendien is er weinig sa-
menhang in het onderzoek, aldus Don Jansen van Plant 
Research International Wageningen UR. ‘Het zou goed 
zijn als er een onderzoeksagenda komt en een centraal 
coördinatiepunt, zodat onderzoeksinstellingen van zo-
wel producerende als consumerende landen beter gaan 
samenwerken.’ Daarom is hij met Sietze Vellema van de 
leerstoelgroep Maatschappijwetenschappen en Verina 
Ingram enkele maanden geleden een enquête gestart. 
Aan meer dan zestig partijen die betrokken zijn bij de ca-
caoproductie – van onderzoekers, beleidsmakers, fabri-
kanten tot boerenorganisatie – is gevraagd aan welk 
onderzoek er behoefte is, welke prioriteiten er gesteld 
zouden moeten worden, en wie er bereid is in een cacao-
coördinatiepunt te investeren. Op 23 mei was de aftrap 
van dit project en op de Wereld Cacaoconferentie in 
Amsterdam wordt het gepresenteerd aan de internatio-
nale organisaties en ondernemingen. ‘We hopen dat we 
straks een goed onderzoeksprogramma kunnen opzet-
ten en de productie van duurzame cacao nog beter kun-
nen ondersteunen’, aldus Jansen.

CaCaoBoeRen inteRviewen
Om nu al goed te kunnen volgen wat de impact is van de 
certificering op de cacaoboeren enquêteerde de onder-
zoeksgroep van Ingram de afgelopen jaren boeren in 
Ghana en Ivoorkust. In Ghana was dat in opdracht van 
Solidaridad, UTZ en in Ivoorkust ook in opdracht van de 
cacaofabrikant Cargill Cacao uit de Zaanstreek. Wat is de 
meerwaarde van de certificering voor de boeren in verge-
lijking tot boeren die niet meedoen? Wat bereikt het pro-
gramma? In Ivoorkust interviewde haar onderzoeksgroep 
944 cacaoboeren, in Ghana 385 boeren. Ze vroeg naar 
hun productie, inkomen, opgedane kennis en ervaringen. 
In Ghana gaven de boeren die het trainingsprogramma 
volgden aan meer kennis te hebben en die onderling ook 
meer uit te wisselen, maar ze hadden geen hogere op-
brengst of inkomen of een betere kwaliteit cacao dan boe-
ren die niet mee deden met certificering. Ingram: ‘Dit was 
de eerste basismeting. De groepen waren zeer divers: hun 
inkomen en de productiviteit varieerden onderling enorm, 
of ze nu wel of niet gecertificeerd waren. Daardoor is een 
significant verschil moeilijk waar te nemen. En misschien 
was het nog te vroeg om effecten van de certificering te 
zien. Een groot deel was net begonnen.’ 
Binnenkort gaat haar team naar Ghana voor een tweede 
monitoring. ‘Ik verwacht dat we dan wel verschillen zul-
len zien. De boeren zijn dan weer twee jaar verder en som-
migen zullen dan al zo’n vier jaar gecertificeerd zijn. 
Gemiddeld duurt het toch een aantal jaren voordat je ef-
fect kunt meten, zo is de ervaring bij andere gewassen die 
gecertificeerd zijn.’ 
De resultaten van de studie in Ivoorkust zijn ongeveer ver-
gelijkbaar. De productie van de gecertificeerde boeren 
ging weliswaar omhoog maar het is nog niet te zeggen of 

dit door het certificeringprogramma komt of door andere 
factoren, zoals de gunstige weersomstandigheden van de 
laatste jaren. Want er blijkt geen significant verschil tus-
sen boeren die gecertificeerd waren en die dat niet waren. 
Opvallend is dat boeren die een aantal jaar aan het pro-
gramma meedoen, meer inkomen hebben dan boeren die 
net zijn begonnen.

diep in de BUSH
Ingram is niet de enige die als onderzoeker de certifice-
ring in West-Afrika op de voet volgt. Dat geldt ook voor 
promovendus Enrique Uribe Leitz van de leerstoelgroep 
Maatschappijwetenschappen. Hij kijkt naar de sociale en 
economische aspecten in West-Afrika. ‘Certificering 
vergt enorm veel training, investeringen van boeren, en 
natuurlijk ook controles, vaak diep in de bush. De vraag 
is of dat het allemaal waard is’, aldus zijn begeleider, 
Kees Burger, die als econoom tien jaar geleden zelf on-
derzoek deed in Ivoorkust. ‘Ik twijfel sterk aan het nut 
van certificering. Er zijn heel wat cacaoboeren die niet 
meedoen aan de certificering en toch goed boeren.’ 
De toekomst zal uitwijzen in hoeverre de certificerings-
programma’s de cacaoboeren dus werkelijk vooruit hel-
pen. ‘Ik denk dat het een kwestie van een lange adem is’, 
besluit Ingram. De bewuste chocoladeconsument moet 
de komende jaren zijn geduld bewaren. Kiezen voor 
duurzame chocolade lijkt een goede zaak, maar de uit-
komst is nog ongewis. W

www.wageningenur.nl/cacao

de ene CaCaoBoon iS de andeRe niet
cacaobonen kunnen, net als koffiebonen, onderling sterk verschillen in 
kwaliteit en smaak. omdat ze van een ander ras afkomstig zijn, omdat 
ze in een andere regio of ander seizoen zijn geteeld, of omdat de fer-
mentatie op een andere manier is verlopen. in de cacaofabriek worden 
die kwaliteitsverschillen nauwkeurig in de gaten gehouden.  
smaakpanels zorgen er voor dat de goede bonen worden gemengd 
zodat de cacaomassa en uiteindelijk de chocolade een constante 
kwaliteit en smaak heeft. Zij doen dat vooral op basis van kennis en 
ervaring, maar binnenkort kunnen ze ook steunen op metabolomics, 
een technologie waarmee de stofjes die in een plant aanwezig zijn che-
misch worden geanalyseerd.  
de onderzoeksgroep van de kersverse hoogleraar robert hall, werk-
zaam bij Plant research international wageningen ur, onderzocht in 
opdracht van een grote cacaofabrikant, met een massaspectrometer 
welke geur en smaakstofjes in de cacaoboon zitten. de onderzoekers 
vonden er enkele honderden. ook konden ze een verband leggen met 
verschillen in smaak. het onderzoek wordt binnenkort in een weten-
schappelijk tijdschrift gepubliceerd. ‘Met metabolomics kunnen de 
fabrikanten sneller en nauwkeuriger de cacaobonen screenen’, aldus 
hall. Maar de technologie kan ook een hulpmiddel zijn voor veredelaars 
die op zoek zijn naar een cacaovariëteit met een specifieke smaak.
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over anderhalf jaar mogen gemeenten geen gebruik 
meer maken van landbouwbestrijdingsmiddelen 
zoals glyfosaat om trottoirs en bedrijventerreinen 
van onkruid te ontdoen. is nederland goed af met 
dat verbod? tekSt rené didde illUStRatie ien Van laanen

gaan we 
glyfosaat 
missen?

 de Tweede Kamer stemde dit voorjaar 
in met het verbod op het gebruik van 
chemische onkruidbestrijdingmid-

delen buiten de landbouw. Daardoor is per 
1 november 2015 het populaire bestrijdings-
middel glyfosaat – bekend onder de merk-
naam Round Up – taboe voor gemeenten. 
Jarenlang spoten zij dit middel op trottoirs 
en pleinen om ongewenst groen tegen te 
gaan. 
Ook het gebruik van alle andere landbouw-
bestrijdingsmiddelen op verhardingen 
behoort dan tot het verleden; zelfs middelen 
op basis van azijnzuur of organische vet-
zuren gaan in de ban. Het verbod geldt ook 
voor bedrijventerreinen, sportvelden, cam-
pings en begraafplaatsen, zij het dat daar 
uitstel is tot november 2017.
Bedrijventerreinen zijn goed voor bijna 
de helft van het glyfosaatgebruik buiten 
de landbouw. Gemeenten verbruiken op 
verhardingen en sportterreinen ongeveer 

een vijfde van het totaal. De Tweede Kamer 
wilde óók een verbod voor een veel grotere 
verbruiker van glyfosaat dan gemeenten, 
namelijk de particulier. Die neemt bijna een 
derde van het totaal af, om zijn stoepje en 
terras onkruidvrij te houden. 
Dat privé-gebruik wordt inderdaad ver-
boden, maar een verkoopverbod voor de 
particulier blijkt juridisch niet haalbaar.
Voorlichting bij tuincentra moet de burger 
bewegen het gebruik te staken.
‘Bescherming van de menselijke gezondheid 
tegen vermijdbaar gebruik van chemische 
stoffen’, zo motiveert staatssecretaris Wilma 
Mansveld van Infrastructuur en Milieu het 
verbod. ‘Daarnaast heeft de verbetering van 
de kwaliteit van het oppervlaktewater pri-
oriteit. Beide zijn van levensbelang’, aldus 
Mansveld. 
Met ‘vermijdbaar gebruik’, doelt zij op de 
beschikbaarheid van alternatieven: een 
scala aan niet-chemische bestrijdingsme-

thoden die de laatste jaren bij professionele 
hoveniers in zwang zijn gekomen. In het 
straatbeeld zijn karretjes verschenen die 
onkruid wegbranden, met stalen borstels te 
lijf gaan, of die loof met heet water of stoom 
bestrijden. Inmiddels wordt de helft van het 
verharde oppervlak in Nederland chemievrij 
beheerd. 

de vlag Uit
Bij de brancheorganisatie van drinkwaterbe-
drijven die op rivierwater zijn aangewezen 
(RIWA), ging na het verbod de vlag uit. 
‘Eindelijk gaat de waterkwaliteit in de Maas 
verbeteren’, zegt Harry Römgens, directeur 
van RIWA-Maas opgetogen. ‘Glyfosaat 
spoelt van het trottoir via het riool naar 
het rivierwater. Daar constateren wij regel-
matig overschrijdingen van de Europese 
waternorm.’
Door met meer zorg te spuiten volgens het 
mede door Wageningen UR ontwikkelde  > 
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protocol Duurzaam Onkruidbeheer op ver-
hardingen (DOB) – bijvoorbeeld niet vlak 
voor een regenbui – zijn de overschrijdin-
gen wel afgenomen, beaamt Römgens. 
‘Maar niet voldoende. In 2012 constateer-
den we bij 20 van de 89 monsters 
Maaswater een overschrijding van de glyfo-
saat-norm. Norm is norm, punt uit. Daar 
hebben we ons aan te houden.’

niet BeteR aF 
Water is de winnaar, stelt Corné Kempenaar, 
onderzoeker van Wageningen UR. ‘Maar de 
lucht, het klimaat en de burger zijn beslist 
niet beter af met het verbod op glyfosaat en 
de andere chemische middelen.’ 
Kempenaar, die al twintig jaar onderzoek 
doet naar duurzame onkruidbestrijdingsme-
thoden en onder meer het DOB-protocol 
ontwikkelde, vindt glyfosaat een ‘veilig en 
kosteneffectief middel’.
De milieuscore van niet-chemische bestrij-
ding is niet al te best, aldus Kempenaar. 
‘De brand-, stoom- en heetwater-methodes 
verbruiken veel energie, stoten relatief 
veel luchtvervuilende stoffen uit en dragen 

daarmee bij aan de klimaatverandering. 
Dat blijkt uit levenscyclusanalyses van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA).’
Die Amsterdamse studie is echter niet 
onomstreden. Volgens de Universiteit van 
Leiden is daarin verzuimd voor glyfosaat 
een aparte risicoanalyse uit voeren naar 
de rol van het middel in lokale watereco-
systemen. De levenscyclusanalyse gaat 
voornamelijk in op de globale achter-
grondconcentratie in het milieu.
Corné Kempenaar denkt niet dat dat tot 
een ander beeld had geleid. ‘Wie beweert 
dat glyfosaat ‘supergiftig’ is voor watere-
cosystemen, heeft ongelijk. Toxicologische 
rapporten zijn daar helder over’, aldus 
de onderzoeker. ‘Het klopt dat de EU-
waternorm soms wordt overschreden, al 
tonen de metingen een duidelijke afname 
aan sinds de invoering van DOB. En die 
overschrijdingen kunnen nog verder om-
laag door bijvoorbeeld binnen een straal 
van tien kilometer stroomopwaarts van 
drinkwaterinnamepunten geen glyfosaat 
te gebruiken. Voor de helderheid, de 
drinkwaternorm in de EU is gebaseerd op 
het principe ‘het hoort er niet in te zitten’, 
niet op een toxicologisch risico’, aldus 
Kempenaar.
 
appelS en peRen
Na twintig jaar onderzoek verdient de 
markt duidelijkheid, vindt Bert van 
Loon, voorzitter van de branche van Niet 
Chemische-Onkruidbestrijding (Stichting 
NCO). ‘Ik heb een kruiwagen vol rapporten 
gelezen, maar men blijft appels met peren 
vergelijken. De discussie over waterkwa-
liteit wordt vermengd met die over CO2-
productie’, aldus Van Loon. 
Zijn organisatie, die de belangen van de 
branders, stomers en vegers behartigt, nam 
in 2012 deel aan het vooroverleg van de 
Levenscyclusanalyse-studie van de UvA.
‘Wij zagen geen meerwaarde in dat onder-
zoek’, aldus Van Loon. Niet-chemische 
technieken laten zich lastig vergelijken, 
vindt hij. ‘De ene techniek is de andere 
niet. Elke heeft zijn specifieke werking 
en effecten.’ Een verbod is gewoon beter, 
vindt hij. ‘Staatssecretaris Wilma Mansveld 
stimuleert daarmee innovatie en kennis-
overdracht. We zien de afgelopen jaren 

al verbetering van technieken en kennis 
van de niet-chemische bestrijding. Voor 
elk probleem bestaat een chemievrije 
oplossing, zonder dat er regelgeving no-
dig is of controle’, aldus Van Loon. ‘Dus 
valt de balans gewoon beter uit voor de 
samenleving.’
Anders dan Van Loon meent Kempenaar 
dat er wel degelijk een goede milieuanalyse 
is te maken van alle varianten en combi-
naties van bestrijding. ‘Er zijn formules 
waarmee je kunt uitsplitsen welk deel van 
een machine moet worden toegerekend aan 
vegen, aan zwerfvuil verwijderen en aan on-
kruidbestrijding. Er was gewoon onwil om 
er met elkaar uit te komen.’
Die mening is ook Wilco Boender toe-
gedaan. Hij is commercieel manager bij 
Verhey Integrale Groenzorg, een bedrijf dat 
al jaren werkt met zowel chemische als niet-
chemische bestrijding. ‘We hebben grotere 
opleggers nodig om de heetwater- en he-
teluchtmachines ter plaatse te krijgen dan 
voor de quads met glyfosaat, en ze vergen 
ook meer in- en uitlaadtijd. Het kost kortom 
veel energie en geld om de machines een 
uurtje op een terreintje te gebruiken.’
Alle gemeenten zullen zonder twijfel netjes 

CoRné keMpenaaR, 
onderzoeker Plant research international, 
onderdeel van wageningen ur

‘wie beweert dat glyfosaat ‘supergiftig’ 
is voor waterecosystemen, heeft 
ongelijk’

HaRRy RöMgenS, 
directeur riwa-Maas

‘eindelijk gaat de waterkwaliteit in de 
Maas verbeteren’
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overstappen op chemievrije bestrijding, 
verwacht Boender, maar hij is bang dat 
eigenaars van bedrijventerreinen kleine 
hoveniers zullen inschakelen die illegaal 

glyfosaat blijven gebruiken. ‘Veel terrei-
neigenaren zullen de kostenverhoging van 
circa 20 procent voor chemievrije bestrijding 
niet slikken, zeker niet in deze economisch 
slechte tijd. Er is altijd wel een kleine 
hovenier te vinden die via een oom in de 
akkerbouw een bus glyfosaat kan krijgen. 
Trouwens, het blijft ook gewoon te koop 
bij tuincentra. We zullen te maken krijgen 
met concurrentievervalsing en illegale 
praktijken.’

kwaad dagliCHt
Boender meent dat bij afwegingen zoals 
over glyfosaat de nuchterheid in de 
Nederlandse politiek zoek is. 
‘Wetenschappelijke feiten worden door de 
politiek in een kwaad daglicht gezet. Politici 
hebben het over ‘zwaar vergif ’. Het rivier-
water is veel schoner geworden dan twintig 
jaar geleden. Glyfosaat is gewoon een goed 
en milieuvriendelijk middel. Het verbod is 
onzin.’
Hoewel hij een ander mening is toegedaan 
dan Boender vindt ook Römgens van de 
drinkwaterbedrijven dat emoties de discus-
sie op slot hebben gezet. ‘Het werd vaak een 
geloofsdebat tussen believers.’

Volgens Corné Kempenaar is het in 
Nederland haast onmogelijk om goede mi-
lieu-analyses te maken. ‘Belanghebbenden 
zitten er bovenop in begeleidingscommis-
sies en proberen de resultaten te sturen.’ 
Volgens hem speelt ook mee dat glyfosaat is 
geframed als een chemische stof die wordt 
gemaakt door multinational Monsanto. 
‘Dat concern levert glyfosaat aan boeren in 
de Verenigde Staten en Zuid-Amerika, en 
verkoopt hun tegelijkertijd zaad van soja 
en maïs dat door genetische modificatie 
resistent is gemaakt tegen glyfosaat. Veel 
mensen zijn daar tegen. Voor Wageningen 
University is het voortdurend zoeken hoe 
de wetenschap een weg kan vinden als dit 
soort emoties opspelen.’ 
Verontruste burgers zullen blij zijn met het 
verbod, anderen zullen doorgaan met che-
mische middelen om hun terras onkruidvrij 
te maken, ook al is dat binnenkort formeel 
verboden. Van de voorlichting in het tuin-
centrum heeft Wilco Boender geen hoge pet 
op. ‘Ik zie een invalkracht op zaterdag geen 
informatie verstrekken over chemievrij on-
kruidbeheer.’ W 

www.wageningenur.nl/onkruidbeheer

BeRt van loon, 
voorzitter branche van niet-chemische 
onkruidbestrijding

‘voor ieder probleem bestaat een 
chemievrije oplossing, zonder dat er 
regelgeving nodig is of controle’ 

wilCo BoendeR, 
commercieel manager bij Verhey integrale 
Groenzorg

‘glyfosaat is gewoon een goed en 
milieuvriendelijk middel en het verbod 
is onzin’

‘Een verkoopverbod voor de 
particulier is juridisch niet haalbaar’
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De virtuele campus

 Korte videoclips dienen ingewikkelde 
lesstof op in hapklare brokken. Op 
zelfgekozen tijdstippen doen studenten 

educatieve games en interactieve opdrachten 
of zijn ze actief in online werkgroepen en in-
ternationale discussiefora. Basisvakken vol-
gen ze online bij de universiteit die uitblinkt 
in het betreffende vakgebied. Dit toekomst-
beeld schetst Ulrike Wild, director online 
learning aan Wageningen University, on-
derdeel van Wageningen UR. ‘Het is fantas-
tisch als je van overal op de wereld de beste 
informatie kunt raadplegen. Maar nieuwe 
vaardigheden opdoen, is niet iets wat je al-
leen achter de laptop voor elkaar krijgt. Op 
de campus onderzoek en projecten doen; 
dat blijft. Daar gaan we in Wageningen op 
inzetten.’ 

Wageningen University groeit naar verwach-
ting van nu 8.000 naar 12.000 studenten 
in 2018. Om een deel van de internationale 
studenten, bijvoorbeeld in ontwikkelings-
landen, beter en betaalbaar onderwijs te 
bieden, wil Wageningen University enkele 
masters via internet aanbieden. ‘Uit onder-
zoek blijkt dat er een markt is voor online 
deeltijdstudenten, die bijvoorbeeld een baan 
in hun thuisland hebben’, licht rector mag-
nificus Martin Kropff toe. Bij de dies natalis 
van Wageningen University op 10 maart 
kondigde hij aan het universitaire afstands-
onderwijs verder te ontwikkelen.
Er starten in september 2015 twee online 
masterprogramma’s: Plant Breeding en 
Nutritional Epidemiology and Public Health. 
Sommige Amerikaanse universiteiten bie-
den complete online masterstudies aan, 
maar dat wil Wageningen niet doen. ‘Het is 
belangrijk dat de docenten en studiebege-
leiders de studenten goed kennen, ook bij 
de online masters. Dat onze studies telkens 
als beste scoren in de studiekeuzegids komt 
mede door de kleinschaligheid, dat willen 
we handhaven’, benadrukt Kropff. Tijdens 
de vierjarige deeltijdprogramma’s komen 
de studenten jaarlijks een periode naar 
Wageningen voor groepswerk en labprac-
tica. ‘Zo leren de studenten en docenten 
elkaar ook life kennen.’ 

Colleges terugkijken
Ook voor studenten die gewoon in 
Wageningen studeren, spelen de computer 
en internet inmiddels een onmisbare rol. 
Het afgelopen decennium zijn er online 
handleidingen voor labwerk gekomen en 
nemen docenten hun hoorcolleges op en 
plaatsen de video’s op Eduweb, de digitale 

leeromgeving van Wageningen. Zo kunnen 
studenten de hoorcolleges terugkijken.
Inmiddels hebben tientallen vakken online 
onderdelen. Kropff: ‘Veel van onze inter-
nationale MSc-studenten moeten eerst één 
of twee basisvakken volgen om op niveau 
te komen. Tegenwoordig kunnen ze dat 
thuis doen, nog voor ze naar Wageningen 
komen.’ 
Er ontstaan zelfs nieuwe samenwer-
kingsvormen tussen universiteiten. Bij 
verschillende vakken maken studenten in 

online onderwijs maakt kennis toegankelijk voor nieuwe groepen studenten 
en cursisten wereldwijd. ook Wageningen university gaat mee in de digitale 
opmars.  tekst alexanDra branDerhorst  fotografie joris schaap

martin kropff,
rector magnificus     
Wageningen University

‘Het is belangrijk 
dat de docenten en 
studiebegeleiders
de studenten goed kennen, 
ook bij de online masters’
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onderWijsvernieuWing

Wageningen gezamenlijk opdrachten op 
een online platform met studenten aan uni-
versiteiten in de VS of in Kiev. Er wordt zelfs 
een bachelorstudie Food technology ontwik-
keld met online vakken in Wageningen en 
aan de Nanyang Technological University 
in Singapore. ‘Wij geven de vakken waar 
wij beter in zijn; Singapore doet vakken die 
Wageningen nog niet heeft’, verklaart Ulrike 
Wild.
De termen e-learning en distance learning 
dekken de lading niet meer volgens Wild. 

‘Dat gaat uit van interactie tussen mens en 
computer. Maar online learning voorziet ook 
in communicatiemogelijkheden en groeps-
werk tussen studenten, of met de docent.’
Naast het reguliere onderwijs geven steeds 
meer universiteiten ook korte online 
cursussen, de zogenoemde moocs, mas-
sive open online courses. Daarbij maken 
deelnemers online opdrachten zonder 
begeleiding door docenten. Wel kunnen 
de deelnemers onderling kennis uitwis-
selen in online werkgroepjes en platforms. 

Certificering geschiedt door online exa-
mens. Aan één mooc kunnen tienduizen-
den deelnemers van over de hele wereld 
meedoen. Daardoor is het voor mensen in 
bijvoorbeeld China mogelijk een betaalbare 
online cursus te volgen aan een topuniver-
siteit als Harvard. En de universiteiten kun-
nen de allerbeste deelnemers selecteren en 
eventueel een studiebeurs aanbieden.
Zo’n tweehonderd, veelal Amerikaanse, 
universiteiten hebben al meer dan duizend 
moocs. Na de zomer van 2014 biedt ook 
Wageningen University de eerste moocs 
aan, op het gebied van van voedselzeker-
heid en voeding. Wageningen sluit zich aan 
bij edX, het mooc-platform van Harvard, 
Berkeley en MIT. 

kennis verspreiden
Op termijn gaat het hele onderwijssysteem 
veranderen, voorspelt Wild. ‘Het frontale 
lesgeven door een docent voor een col-
legezaal, is niet de meest efficiënte vorm 
om lesstof over complexe processen over 
te dragen. Basiskennis over bijvoorbeeld 
genetica kan online worden aangeboden 
met behulp van videoclips. Pas daarna 
volgt een college of webinar, een online 
seminar, met de docent. Dan kan die vra-
gen beantwoorden en verdieping geven 
aan de stof.’
Wageningse kennis kan straks ook beter 
worden benut in ontwikkelingslanden, 
verwacht Wild. Wageningen University kan 
in online vakken samenwerken met lokale 
universiteiten. ‘Zo kun je helpen het acade-
misch denken verder te ontwikkelen.’ W

Info online masters:  
www.wageningenur.nl/distancelearning

Wageningen academy online verzorgt al online-cursussen: plant pathology and 
entomology, plant breeding, food safety management en better safe than sorry, 
awareness training biosafety for lab workers.

Kijk voor meer informatie op www.wageningenacademy.nl/distancelearning

Wageningen academy
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tot voor kort castreerden varkenshouders 
alle mannetjesbiggen om berengeur van 
het vlees te voorkomen. vervelend voor 
dier en boer. onderzoekers van 
wageningen UR vonden alternatieven. 
tekSt hans wolKers FotogRaFie hollandse hooGte en theo tanGelder

Beren 
met 
ballen

 ‘k ijk, je ziet dat de dieren hartstikke 
rustig zijn’, zegt varkensboer Jaap 
Kreuger uit Woerden terwijl we door 

een stoffig ruitje in de varkensstal kijken. 
‘Ik heb per hok twaalf mannetjesvarkens, 
beren, bij elkaar, dat gaat prima.’ De bijna 
honderd kilo zware dieren liggen ontspan-
nen op de verwarmde vloer of lopen rustig 
rond. Af en toe kauwt er een op een rol 
geperst stro die speciaal voor dat doel in het 

hok is opgehangen. Hoewel de dieren niet 
zijn gecastreerd, is van ongewenst seksueel 
of agressief gedrag naar elkaar geen sprake. 
En ook heeft het vlees nauwelijks last van 
berengeur.
Als een van de eerste varkenshouders stopte 
Kreuger in 2009 met het castreren van jonge 
biggetjes. ‘Castreren kwam in een kwaad 
daglicht te staan en de supermarkten accep-
teerden vlees van ongecastreerde beren, mits 

er geen berengeur aan zat’, vertelt hij. ‘Het 
scheelt een hoop werk als je die ingreep ach-
terwege kunt laten.’
Zijn ervaringen met het houden van onge-
castreerde dieren zijn positief. ‘Als de leef-
omstandigheden in de stal goed zijn, 
ontstaan er nooit grote problemen.’ Als ex-
tra bonus voor de boer hebben de niet be-
handelde varkens dankzij hun mannelijke 
hormonen een 5 tot 8 procent betere voerbe-

een medewerker van Vion foods in boxtel is gespecialiseerd in berengeurruiken.
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nutting. Ze groeien harder met dezelfde 
hoeveelheid eten. Met honderd miljoen 
mannelijke vleesvarkens per jaar in de EU le-
vert dat een voerbesparing op van dertig mil-
joen ton, ruwweg 6 euro per varken. 

Speklapje in de pan
Castreren van mannetjesbiggen gebeurt 
sinds mensenheugenis, vooral om beren-
geur te voorkomen. ‘Zo’n dertig tot veertig 

jaar geleden had 20 tot 30 procent van de 
ongecastreerde beren daar last van’, vertelt 
Gé Backus, voormalig medewerker van 
LEI Wageningen UR, nu directeur DLV 
Connecting Agri and Food. ‘Castreren voor-
kwam dit en daarnaast werden de dieren 
rustiger.’ Het feromoon androstenon is 
samen met aminozuur-afbraakproducten 
skatol en indol verantwoordelijk voor beren-
geur. Deze weerzinwekkende lucht wordt 

‘We hopen echt dat 
Europa in 2018 
ook zo ver is’ 

een medewerker van Vion foods in boxtel is gespecialiseerd in berengeurruiken.

> 



24 wageningenworld

pas merkbaar bij verhitting van het vlees, bij-
voorbeeld als het speklapje in de pan ligt.
Castreren is echter naar voor het dier, hoe-
wel de ingreep onder druk van de super-
markten sinds 2009 verdoofd gebeurt. Maar 
ook de boer is niet blij dat hij elk jaar weer 
duizenden biggetjes moet castreren. Tijd 
voor alternatieven, vonden de Dierenbe-
scherming en de boeren. En ook slachterijen 
en supermarkten wilden meewerken aan een 
oplossing. 
In 2005 spraken de sector en Dierenbe-
scherming af om varkenscastratie uit de 
wereld te helpen. Dit leidde twee jaar later 
tot de Verklaring van Noordwijk, waarbij de 
partijen overeenkwamen om per 2015 geen 
biggetjes meer te castreren. In Europa malen 
de molens langzamer: boerenorganisaties, 
de vleesindustrie en de detailhandel hebben 
tot nu toe alleen de ambitie uitgesproken 
om met ingang van 1 januari 2018 te stoppen 
met castreren.
In 2009 begon Wageningen UR onderzoek 
naar mogelijkheden om castreren uit te 
bannen met behoud van de vleeskwaliteit. 
Dit vijfjarige project – Boars heading for 
2018 – waarvan het eindrapport in februari 
is gepresenteerd, was een samenwerking 
tussen de Wageningen UR-instellingen 
Livestock Research en het LEI, varkens-
houders, slachterijen, fokkerijen en de 
Dierenbescherming. Backus leidde het on-
derzoek, ook na zijn vertrek bij het LEI. De 
financiering van vijf miljoen euro kwam voor 
de helft uit de sector; de overheid zorgde 
voor de andere helft. 
Om te voorkomen dat vlees met berengeur 
in de supermarkt terecht kwam, werden fok-
programma’s opgestart. Een betere detectie 
van berengeur aan de slachtlijn was een 
andere prioriteit. Ook keken onderzoekers 
naar consumentenacceptatie van het vlees. 
Daarnaast nam een zeventigtal varkenshou-
ders deel aan een grootschalige praktijk-
studie, naar het gedrag van ongecastreerde 
varkens, het voorkómen van berengeur en 
bedrijfsomstandigheden zoals voeding en 
hygiëne.

Het uitbannen van castratie kan leiden tot 
meer ongewenst gedrag tussen mannelijke 
dieren. Dan zou het welzijnsprobleem zich 
simpelweg verplaatsen. ‘Ongecastreerde 
beren kunnen seksueel en agressief gedrag 
vertonen, zoals elkaar bespringen en slaan 
met de kop. Dit zorgt voor veel onrust in de 
groep’, zegt Carola van der Peet-Schwering, 
onderzoeker bij Wageningen UR Livestock 
Research. 
‘Als het ene dier het andere bespringt, kun-
nen de scherpe klauwen de huid beschadi-
gen. Bovendien kan het tot pootproblemen 
leiden als ze tijdens de schermutselingen 
uitglijden.’ Van der Peet volgde zeventig 
bedrijven om dit gedrag én het voorkomen 
van berengeur te monitoren en te relateren 
aan de bedrijfsvoering. Dat moest leiden tot 
concrete handvatten om succesvol ongecas-
treerde beren te houden. 

Met de SoldeeRBoUt
Inmiddels is er veel veranderd. Het varken 
is in de loop der jaren meer bevleesd ge-
worden, met minder spek. In spek komt 
berengeur vaker voor. Daarnaast hebben de 
fokprogramma’s het aantal ongecastreerde 
beren met berengeur fors verminderd. 
De 3 tot 4 procent beren die nog wel een 
afwijkende geur hebben, komen niet als 
vers vlees in het schap. Speciaal opgeleide 
geurmeesters testen elk karkas langs de 
slachtlijn op berengeur door een stukje vlees 
met een soldeerbout te branden. Met hun 

getrainde neus sporen ze berengeur feilloos 
op. Dat vlees komt dan in koude vleeswaren 
terecht, waar de geur geen probleem is.  
Het praktijkonderzoek maakte duidelijk dat 
ook een optimale bedrijfsvoering het aantal 
gevallen van berengeur kan verkleinen. ‘Je 
moet het totale systeem aanpakken’, stelt 
projectleider Backus. ‘Naast aangepaste 
voersamenstelling met bijvoorbeeld extra ci-
chorei is ook de hygiëne van belang. Dat kan 
door een goede mestafvoer en droge plek-
ken om te liggen.’ Stoffen als skatol en indol 
zitten in de mest en kunnen via de huid in 
het vlees komen. 
Met al deze maatregelen nam bijna onop-
gemerkt het vlees van ongecastreerde man-
nelijke dieren in Nederlandse supermarkten 
toe van nagenoeg 0 procent in 2009 naar 100 
procent per 1 januari 2014. Die verandering 
werd niet door de consument opgemerkt. 
Hoewel in heel Europa tussen 2010 en 
2013 de varkensvleesconsumptie daalde, 
mede door de economische crisis, lag die 
afname in Nederland onder het Europese 
gemiddelde.

RUSt, ReinHeid en RegelMaat
Uit de resultaten van de gedragsstudie op ze-
ventig bedrijven bleek dat het gedrag van de 
beren enorm varieerde. Bij sommige bedrij-
ven liep alles op rolletjes, terwijl bij andere 
bedrijven de dieren veel ongewenst gedrag 
vertoonden. ‘Toch is het goed mogelijk om 
ongecastreerde beren te houden, mits de 
boer met een aantal zaken rekening houdt’, 
zegt Van der Peet. ‘Alle factoren moeten 
optimaal zijn; rust, reinheid en regelmaat 
vormen de kern.’ 
Goede kwaliteit voer met voldoende amino-
zuren verkleint de kans op probleemgedrag 
enorm. Daarnaast zorgen voldoende eet- en 
drinkplaatsen, met een ruimhartige water-
afgifte voor minder concurrentie en agres-
sie tussen de dieren. Maar ook hygiëne en 
gezondheid zijn belangrijke factoren om de 
rust te garanderen. Zo moet de boer zieke 
dieren apart zetten omdat die door hun af-
wijkende gedrag agressie bij andere dieren 

‘Een paar keer  
per jaar moet ik  
een lastpost apart 
zetten’
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kunnen oproepen. Open hokafscheidingen, 
bijvoorbeeld met tralies, geeft de dieren 
meer overzicht en voorkomt dat ze schrik-
ken. ‘Schuwe en schrikkerige dieren verto-
nen meer agressie naar elkaar’, stelt Van der 
Peet. ‘De boer kan dus in zijn management 
veel doen om de omstandigheden optimaal 
en voorspelbaar te houden en zo ongewenst 
gedrag nagenoeg voorkomen.’ 
Nu onderzoek heeft laten zien dat het hou-
den van ongecastreerde beren geen proble-
men hoeft op te leveren, lijkt niets meer het 
afschaffen van biggencastratie in de EU in de 
weg te staan. Toch zijn er nog hindernissen 
te nemen. Hoewel de consumentenaccep-
tatie van varkensvlees afkomstig van onge-
castreerde dieren in Nederland prima is, 

zijn belangrijke afzetmarkten als Duitsland 
en Italië nog huiverig. Daarom wordt in 
Nederland ten behoeve van de export nog 
ongeveer een kwart van de mannelijke die-
ren gecastreerd. 
‘Om de exportlanden tot andere inzichten te 
brengen’, vertelt Backus, ‘communiceren we 
met buitenlandse bedrijven, maatschappelij-
ke organisaties en politici, en brengen onze 
positieve ervaringen in de door de Europese 
Commissie ingestelde Expert Group castra-
tie naar voren. Dat kost tijd, maar we hopen 
echt dat Europa in 2018 ook zo ver is.’ 

laStpoSt apaRt 
De Woerdense varkenshouder Kreuger 
heeft zijn zaken goed voor elkaar. 

Smetteloze vloeren, schone en vooral rus-
tige dieren. Zelfs als we de stal binnenlo-
pen, is er geen sprake van grote onrust. Na 
ons even nieuwsgierig te hebben bekeken, 
gaan de varkens weer over tot de orde van 
de dag. Dan is er toch tumult in een van de 
achterste hokken. Een wat magerder dier 
slaat agressief met de kop naar zijn hok-
genoten, die met veel lawaai protesteren. 
‘Dat zou een probleemdier kunnen wor-
den’, wijst Kreuger. ‘Een paar keer per jaar 
moet ik zo’n lastpost apart zetten, maar 
gelukkig is dat echt een uitzondering.’ Als 
we even later de staldeur achter ons dicht-
doen, is de rust snel weergekeerd. W

www.wageningenur.nl/berengeur

ongecastreerde beren worden ingeladen voor transport.



Meer leven in de brouwerij
Heineken en de provincie zuid-Holland werken samen met alterra 
wageningen UR aan verduurzaming van de brouwerij in zoeterwoude. daar 
plukt ook de omgeving de vruchten van. tekSt Gert Van wijland  FotogRaFie Mischa Keijser/hh

 het moet in de zomer van vorig jaar een opmerkelij-
ke bestelling zijn geweest voor bierbrouwer 
HEINEKEN: geen gerstemout of hop, maar een la-

ding bloemenzaad, speciaal gemengd om bijen en ande-
re insecten te lokken. Het resultaat is inmiddels voor 
bezoekers en passanten op het parkachtige terrein bij 
Zoeterwoude te bewonderen. Waar eerst een keurig maar 
wat saai gazon lag, wuift nu zesduizend vierkante meter 
aan wilde-bloemenweide.
Het inzaaien van de nectarrijke bloemen is onderdeel van 
het Convenant Groene Cirkels, een publiek-private sa-
menwerking van HEINEKEN, de provincie Zuid-Holland 
en kennispartner Alterra Wageningen UR.
Doel van de partijen is dat de brouwerij en de wijde om-
geving elkaar zullen versterken door samen te werken 
aan verduurzaming van bedrijf en landschap, aldus Paul 
Opdam, hoogleraar Landschap en ruimtelijke planning, 
werkzaam bij Alterra. HEINEKEN wil zich volgens 
Opdam profileren als duurzame bierbrouwer. ‘Het be-
drijf streeft naar een klimaatneutrale bierproductie, om 
te beginnen bij de grootste brouwerij van Europa, hier in 
Zoeterwoude’.

via Het wateR
Grondstoffen en bier worden uit klimaat- en milieuover-
wegingen al langer niet meer over de weg maar via het 
water aan- en afgevoerd, vertelt Jan Kempers, manager 
duurzame ontwikkeling van HEINEKEN. En vier binnen-
kort te plaatsten windturbines gaan 43 procent van de 
elektriciteit voor de brouwerij leveren. Het idee van 
Groene Cirkels gaat verder dan dat: de hele regio kan een 
bijdrage leveren aan de verduurzaming en het hergebruik 
van grondstoffen en daar zelf ook groener, mooier en 
economisch sterker van worden, zo is de gedachte.

de heineKen-brouwerij in Zoeterwoude werkt met de 
provincie en wageningen ur aan verduurzaming van het 
bedrijf én het omliggende landschap.
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Meer leven in de brouwerij
De eerste aanzetten zijn inmiddels zichtbaar. ‘Op het 
terrein van de brouwerij loopt een proef om afvalwater te 
zuiveren door algen te kweken’, vertelt projectleider 
Eveliene Steingröver van Alterra.
Ook ontwerpt het instituut onder de vlag van Groene 
Cirkels een sloot met zuiverende moerasplanten, helofy-
ten, waarin een melkveehouder uit de omgeving het wa-
ter waarmee de melktanks worden gereinigd kan laten 
lopen voor een natuurlijke zuivering. Steingröver: ‘De 
boer krijgt minder water bij zijn mest en bespaart zo op 
de afvoerkosten. Wij gaan onderzoeken hoe deze sloot 
omgaat met de vervuiling en welke beestjes en plantjes 
hier baat bij hebben. Zo wordt de biodiversiteit 
bevorderd’.

MooieRe oMgeving
Volgens Opdam raakt dit voorbeeld aan de kerngedachte 
van Groene Cirkels: hoe gebruik je de natuur om tot een 
duurzaam economisch systeem te komen waarbij zorg-
vuldig met water en grondstoffen wordt omgegaan, ter-
wijl de omgeving als het even kan nog mooier wordt 
ook. ‘Waarom zuiveringstechniek inzetten als de natuur 
het werk kan doen?’
Dat geldt ook voor een tweede belangrijke pijler waarop 
de partners van Groene Cirkels inzetten: het gebruik van 
biogas uit mest en van biomassa, zoals snoeihout of 
bermgras, uit de omgeving als bron van groene energie. 
‘Dat zou weer een belangrijke stap zijn naar een klimaat-
neutrale warmtevoorziening van de brouwerij’, zegt 
Kempers.
Zover is het nog niet, vertelt Steingröver. ‘Voor het ge-
bruik van gemaaid bermgras is een ontheffing nodig in 
het kader van de Afvalstoffenwet, omdat het mogelijk 
vervuild kan zijn. Dat kost tijd en geld’.
Het verminderen van dit soort obstakels is volgens 
Kempers van HEINEKEN één van de doelen van het sa-
menwerkingsverband. Hij noemt de rol van de provincie 
daarbij cruciaal. ‘Traditioneel kijkt een overheid vooral 
naar vergunningen en handhaving vanuit de bestaande 

wet- en regelgeving. Binnen Groene Cirkels praten we 
veel meer op beleidsniveau: hoe moet het wettelijke en 
handhavingskader van de toekomst eruit zien om een 
werkelijk duurzame economie te laten ontstaan?’ Het 
antwoord daarop is nog niet klip en klaar. Maar dat er 
‘in een goede sfeer’ over wordt gesproken, maakt 
Kempers naar eigen zeggen al ‘vrolijk.’ Het concept 
wordt mede uitgevoerd in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken. 
Aandachtspunt in de overleggen is volgens Steingröver 
ook hoe landeigenaren en boeren bij het project te be-
trekken. ‘Boeren kunnen hun mest bijvoorbeeld op aller-
lei manieren kwijt. Het is aan ons om de voordelen te 
laten zien en op termijn een sluitend businessmodel te 
bieden.’ Kempers sluit zich daarbij aan: ecologische 
duurzaamheid kan niet zonder economische duurzaam-
heid, benadrukt hij.
Door de brede samenwerking is Groene Cirkels ‘uniek’, 
vindt Paul Opdam van Alterra. De bundeling van kennis, 
bestuurlijke macht, economisch belang en financiële 
draagkracht is volgens hem nooit eerder op deze schaal 
binnen een regio aangewend om tot vergroening en ver-
duurzaming van bedrijf en omgeving te komen.

BloeMRijk Hooiland
En dat wordt ook voor de passant al zichtbaar, dankzij 
het Groene Cirkels-project Biodiversiteit op de 
Brouwerij. waarbij het 35 hectare grote groene deel van 
het terrein van HEINEKEN bijvriendelijk wordt inge-
richt. ‘Strakke gazons en saaie weilanden zullen veran-
deren in bloemrijk hooiland met braam- en 
meidoornstruwelen, een eldorado voor bijen en vlin-
ders’, zo vermeldt de website. ‘Naar verwachting zal de 
diversiteit aan wilde bijen, dagvlinders, vogels, libellen 
en vissen flink toenemen. Bestuivers als bijen en vlin-
ders zullen zelfs zo talrijk worden, dat de brouwerij als 
bron van natuur voor de omgeving gaat dienen.’
Blijft de vraag, wat het belang van HEINEKEN is om 
wilde bloemen in te zaaien. Kempers legt het graag uit: 
‘Het versterkt ons imago van duurzaamheid, en het le-
vert veel goodwill op. Onze medewerkers genieten er-
van, mensen die langskomen zien dat verduurzaming 
van ons bedrijf tot een mooier landschap leidt. En niet 
op de laatste plaats: wie wil er leven in een wereld zon-
der bloemen?’ W

www.groenecirkels.nl

‘De brouwerij gaat als
bron van natuur dienen’
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dat er een relatie is tussen voeding en gezondheid weten we dankzij de 
zevenlandenstudie. daan kromhout is al bijna veertig jaar betrokken bij dit 
onderzoek en nog altijd komen er nieuwe resultaten aan het licht. zoals de 
rol van hoge bloeddruk bij hart- en vaatziekten, of drie kopjes koffie om 
het denkvermogen op peil te houden. tekSt nienKe beiteMa FotogRaFie Peter MenZel/hh 

Basiskennis voor 
gezond eten 

resultaten ZeVenlandenstudie online

USa
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voeding en gezondHeid

voor de meesten van ons is het ge-
sneden koek: het mediterrane voe-
dingspatroon, met veel groenten, 

fruit, peulvruchten, noten, olijfolie en vis, is 
gezonder dan de Hollandse gehaktbal met 
jus. Maar nog slechts twee generaties gele-
den was die informatie geheel nieuw. Toen 
sprak niemand over cholesterol en hart- en 
vaatziekten – simpelweg omdat de relaties 
tussen voeding, leefstijl en gezondheid nog 
niet bekend waren. 
Daar kwam verandering in dankzij een 
langlopende internationale studie die 
vanaf de jaren zeventig de ene na de andere 
opzienbarende onthulling opleverde: de 
Zevenlandenstudie. De studie, die een grote 
Wageningse component heeft, loopt nu op 
zijn eind. Dit voorjaar ging een omvang-
rijke Engelstalige website de lucht in die 
de resultaten van veertig jaar onderzoek 
presenteert aan een breed publiek: www.
sevencountriesstudy.com.
‘Ik liep al heel lang met het idee rond om 

zo’n website te maken’, vertelt Daan 
Kromhout (1950), hoogleraar Volksgezond-
heidsonderzoek bij Wageningen University 
Agrotechnologie & Voedingswetenschappen. 
Hij is een van de Zevenlandenonderzoekers. 
‘In al die jaren is er ongelooflijk veel bekend 
geworden, en er zijn een tiental boeken en 
meer dan vijfhonderd artikelen verschenen, 
maar de resultaten waren nog nooit op een 
toegankelijke manier bij elkaar gebracht.’ 
Wie er nu eens goed voor gaat zitten, stuit 
op een schat aan resultaten. En dat worden 
er nog altijd meer. Het laatste nieuws? Een 
hoog cholesterolgehalte verhoogt weliswaar 
de kans op een hartinfarct, maar niet op an-
dere hartziekten. En regelmatig bewegen 
vermindert de kans op depressiviteit.

veRSCHillen tUSSen landen
Het verhaal begint al in de vroege jaren vijftig, 
vertelt Kromhout. De Amerikaanse hoogle-
raar Ancel Keys raakte tijdens een sabbatical 
in Oxford geïnteresseerd in verschillen tus-

sen landen wat betreft voeding en hart- en 
vaatziekten. In 1958 zette Keys daarom de 
Zevenlandenstudie op: hij ging voeding, 
leefstijl en hart- en vaatziekten langdurig 
vergelijken bij mannen in de VS, Finland, 
Nederland, Italië, Joegoslavië, Griekenland 
en Japan. Nederland deed meteen volop mee, 
aldus Kromhout. De Nederlandse poot van 
de Zevenlandenstudie kwam in handen van 
Frans van Buchem, hoogleraar inwendige 
geneeskunde in Groningen, en Cees den 
Hartog, buitengewoon hoogleraar voedings-
leer in Wageningen. Den Hartog was ook 
directeur van het Voorlichtingsbureau voor de 
Voeding. Verder sloten TNO en de toenma-
lige Voedingsraad zich aan. 
Zelf raakte Kromhout in 1978 bij het on-

links een mijnwerker in Kentucky, usa,  
rechts een sumoworstelaar in nagoya,  
japan, met hun dagmenu’s. uit het boek  
‘What I Eat: Around the World in 80 Diets’  
van Peter Menzel.

japan

> 
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derzoek betrokken. De Nederlandse compo-
nent, de Zutphenstudie, was ondanks het 
voortvarende begin vrijwel stil komen te lig-
gen. ‘Ik deed promotieonderzoek op het ge-
bied van humane voeding in Wageningen’, 
vertelt Kromhout. ‘Bij toeval hoorde ik over 
de Zutphenstudie, nota bene op een seminar 
in Mexico. Ik dacht meteen: hier moet 
Nederland mee verder. Ik nam contact op 
met Den Hartog en ik kon direct beginnen. 
Ik ben fondsen gaan werven voor het verwer-
ken van de eerdere data en voor nieuw on-
derzoek in Zutphen bij ouderen, een topic 
dat toen nieuw was.’ 
De Zutphenstudie volgde vanaf 1960 een 
groep van 878 mannen die bij aanvang tus-
sen de 40 en 59 jaar oud waren. Het onder-
zoek bestond uit controle van de hartfunctie, 
cholesterolgehalte in het bloed, bloeddruk 
en rookgedrag. Dit werd elk jaar herhaald 
tot 1973. Bovendien werden de mannen elke 
vijf jaar uitgebreid geïnterviewd over hun 
voedingsgewoonten. ‘Dat was het eerste 
langlopende gezondheidsonderzoek in 
Nederland’, vertelt Kromhout. ‘En het was 
vooral interessant omdat het prospectief 
was: het volgde mensen die aan het begin 
van de studie nog gezond waren.’  
Onderzoek naar voeding en ziekten, zo legt 
Kromhout uit, begint meestal met het verge-

lijken van gezonde en zieke mensen. Dat 
heeft als nadeel dat als je aan zieken vraagt 
hoe hun voeding eruit ziet, hun antwoord 
gekleurd wordt door hun ziekte. ‘Daarom is 
prospectief voedingsonderzoek zo belang-
rijk’, zegt hij. ‘Je sluit dan aan het begin zie-
ken uit en gaat bij gezonde mensen na wie er 
in de loop van het onderzoek ziek worden en 
die vergelijk je met personen die gezond zijn 
gebleven.’

CHoleSteRol en SteRFte
De eerste resultaten van de Zevenlanden-
studie begonnen vanaf 1970 binnen te stro-
men. Al meteen werd duidelijk dat er een 
sterk verband bestaat tussen de inname van 
verzadigde vetten (bijvoorbeeld die in vlees, 
zuivel en harde margarines), cholesterolge-
halte in het bloed en sterfte aan hartinfarc-
ten. In Finland bestond 22 procent van de 
energie-inname uit verzadigde vetten; Japan 
slechts 3 procent. In Finland was het cho-
lesterolgehalte in het bloed zo’n anderhalf 
keer hoger dan in Joegoslavië, en het per-
centage hartinfarcten tot wel tien keer ho-
ger. ‘Dat betekende natuurlijk nog niet dat 
het een het ander veroorzaakte’, nuanceert 
Kromhout, ‘maar er ontstond wel een sterk 
vermoeden dat het verband oorzakelijk is. 
Dat werd later in experimenten bevestigd.’ 

In 1980 was ongeveer de helft van de man-
nen in de Zutphenstudie overleden. 
Kromhout besloot daarom het cohort aan te 
vullen met vijfhonderd even oude mannen, 
om toch verder te kunnen gaan met negen-
honderd personen.  
Nu alle mannen 65-plussers waren gewor-
den, verschoof de aandacht van hart- en 
vaatziekten naar ouder worden in het alge-
meen. Daarom werd het onderzoek uitge-
breid met vragen over bijvoorbeeld 
lichamelijk welzijn en zelfredzaamheid, 
mentale aspecten, zoals cognitieve achter-
uitgang en depressie, en sociale aspecten, 
zoals eenzaamheid. ‘En ook daar kwamen 
meteen verrassende dingen uit’, aldus 
Kromhout. ‘Er is bijvoorbeeld een sterke re-
latie tussen hoe gezond iemand zich zegt te 
voelen en het risico op sterfte.’ 

pReventie HeeFt zin
Een van de belangrijkste bevindingen van de 
Zevenlandenstudie verscheen in 2004 in het 
Journal of the American Medical Association. Het 
onderzoek betrof mannen en vrouwen van 
70–90 jaar die tien jaar waren gevolgd in het 
HALE-project, een combinatie van het ou-
derenonderzoek van de Zevenlandenstudie 
en het Europese SENECA-onderzoek van de 
Wageningse hoogleraren Wija van Staveren 

Hartinfarct

Systolische bloeddruk (mmHg)
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Bloeddruk is een belangrijker risicofactor voor hart- en vaatziekten dan cholesterol. 
Cholesterol is alleen een risicofactor voor het hartinfarct, waar bloeddruk een risicofactor 
is voor alle hart- en vaatziekten, zoals ook beroerte, hartfalen, trombose, etc.
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en Lisette de Groot.  
De publicatie toonde voor het eerst aan dat 
de combinatie van gezonde voeding, matig 
alcoholgebruik, niet-roken en regelmatig 
bewegen zelfs bij ouderen hart- en vaatziek-
ten en vroegtijdige sterfte grotendeels kan 
voorkomen. Ook dat klinkt ons nu logisch 
in de oren, maar eerder was dit alleen aange-
toond voor mensen van middelbare leeftijd. 
Ook op hoge leeftijd heeft preventie zin, zo 
bleek. 
Zelfs de afgelopen tien jaar bracht de 
Zevenlandenstudie nog verrassende nieuwe 
inzichten voort: hoge bloeddruk is bijvoor-
beeld een grotere risicofactor voor hart- en 
vaatziekten dan cholesterol. Die ontdekking 
heeft geleid tot een golf aan nieuw onderzoek 
over de hele wereld. En dan zijn er nog de 
recent ontdekte verbanden tussen voeding, 
leefstijl en het verslechteren van iemands 
denkvermogen, onder meer het geheugen. 
‘Wie regelmatig beweegt, blijft als oudere 
cognitief beter functioneren’, zegt Kromhout. 
‘Hetzelfde geldt voor wie tot drie kopjes kof-
fie per dag drinkt en een partner heeft. Dat 
zijn ontzettend leuke resultaten.’  
Wat hij ook interessant vindt: dat nu goed 
zichtbaar wordt hoe voedingspatronen in 
de verschillende landen in de afgelopen 
halve eeuw zijn veranderd. In Noord-Europa 

maken de ongezonde vetten nu een veel 
kleiner deel van onze voeding uit, maar op 
Kreta is dat aandeel juist gestegen. ‘Waar 
de Kretenzers vroeger leefden van relatief 
schrale, plantaardige voeding, is hun voe-
ding door toegenomen welvaart nu veel 
ongezonder’, zegt Kromhout. ‘Op Kreta is 
het percentage overgewicht nu het hoogste 
van Europa.’ 
De Zevenlandenstudie loopt langzaam op 
zijn eind, aldus Kromhout, al was het alleen 
al doordat de deelnemers bijna allemaal zijn 
overleden. Momenteel zijn de onderzoekers 
nog bezig de doodsoorzaken vanaf 2000 te 
verwerken. Maar er zijn ook nog heel veel 
gegevens uit eerdere jaren die nog niet zijn 
geanalyseerd. 
In de Zutphenstudie zijn bijvoorbeeld ook 
data verzameld over het aantal uren en de 
kwaliteit van slaap. ‘Die zou ik heel graag 
willen relateren aan verschillende ziekten’, 
zegt Kromhout. Maar hij betwijfelt of daar 
genoeg geld voor zal zijn. ‘Het is heel moei-
lijk om subsidie te krijgen voor analyse van 
oude data’, zegt hij. ‘Het liefst zou ik nog 
vijf à tien jaar doorgaan. Ik verwacht dat er 
nog heel veel in zit.’ W

www.wageningenur.nl/zevenlandenstudie
www.sevencountriesstudy.com

‘Het is moeilijk 
subsidie te krijgen 
voor analyse van 
oude data’
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De Zutphenstudie liet zien dat het eten van 
vis leidt tot een lagere kans op sterfte aan 
een hartinfarct.
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elektronenmicroscoop-opname. dwarsdoorsnede door plantweefsel,  
met houtvaten (bruin) die water transporteren. de dikke lignine-rijke 
wanden bieden structuur en stevigheid.

lignine geeft planten stevigheid, maar deze 
verbinding is ook een schatkist vol waardevolle 
basischemicaliën. wageningse onderzoekers maken 
die stap voor stap open. een duurzaam alternatief 
voor aardolie is daarmee binnen handbereik. 
tekSt rené didde  FotogRaFie anP  illUStRatie schwandt infoGraPhics  



 ‘de afgelopen maanden hebben we een 
wereldrecord gevestigd’, vertelt Jacco 
van Haveren. De onderzoeker van 

Wageningen UR Food & Biobased Research 
is er met collega’s in geslaagd 10 procent 
van de totale hoeveelheid houtstof, lignine, 
om te zetten in de directe voorloper van fe-
nol, een waardevolle aromatische bouw-
steen voor de chemie. ‘Daarmee kunnen we 
niet alleen zuivere bio-fenol maken, maar 
ook benzeen. We halen bruikbare bouwste-
nen tevoorschijn die alternatieven kunnen 
vormen voor de op aardolie gebaseerde 
basischemicaliën.’ 
Het Wageningse wereldrecord lijkt mis-
schien onbeduidend, maar is een doorbraak 
van formaat. Tot nog toe was een oogst van 
amper 5 procent aan verschillende aromaten 
uit lignine het maximum.
Onderzoekers weten al jaren dat lignine een 
schatkist is vol waardevolle basischemicali-
en, zoals benzeen, tolueen en xyleen (zoge-
heten BTX-aromaten). Een verscheidenheid 
aan oplosmiddelen en plastics zouden uit 
lignine gemaakt kunnen worden.
Deze schatkist geeft zijn geheimen echter 
niet zomaar prijs. Het slot bevat een code die 
nauwelijks valt te kraken. Tot nog toe was 
lignine slechts af te breken met bruut ge-
weld, dat wil zeggen bij hoge temperatuur, 
en met zeer lage opbrengsten.
Het grootste succesverhaal komt uit 
Noorwegen, waar sinds 1962 de zeer waar-
devolle smaakstof vanille wordt gewonnen 
uit lignine. ‘De opbrengst is echter minder 
dan 1 procent, een luttele drie kilogram uit 
duizend kilo lignine. Meer dan 99 procent is 
daarna slechts geschikt voor een laagwaardi-
ge toepassing, bijvoorbeeld als energiebron 
of als additief voor cement’, vertelt Richard 
Gosselink, onderzoeksleider lignine van 
Wageningen UR. ‘Wij hebben nu laten zien 
dat er mildere, meer subtiele omzettingsme-
thoden zijn die een diversiteit aan producten 

opleveren met een hogere opbrengst.’
Aan het Wageningse wereldrecord ligt een 
eigen procedé ten grondslag. Lignine, opge-
lost in water met behulp van een base, wordt 
bij een temperatuur van 200 tot 300 graden 
Celsius langs een katalysator van het edel-
metaal palladium geleid. Aan dat oppervlak 
wordt lignine afgebroken in stabiele 
aromaten.

CoMplex netweRk
Al die moeite is nodig omdat het complexe 
netwerk van verbindingen in lignine zich 
lastig laat openbreken. Dat lignine zo’n 
weerbarstig goedje is, is niet verwonderlijk. 
Zonder deze verbinding zou een boom bij 
het eerste het beste zuchtje wind omvallen; 
maïsstengels zouden knakken vanwege de 
groeiende kolven. Als een plant in de celwand 
slechts over de twee andere basisbestand-
delen – cellulose en hemicellulose – zou be-
schikken, was de plantengroei op aarde niet 
veel meer dan een soort algensoep. Lignine, 
dat als in een sandwich tussen de cellulose en 
hemicelluloselagen in de celwand ligt, ver-
leent stevigheid.
Ook schimmels hebben moeite met de af-
braak. ‘Kijk maar hoe lang een dode boom 
in het bos ligt’, zegt Van Haveren. ‘Goed, er 

treedt wel houtrot op en je ziet wel schim-
mels. Maar de meeste schimmelsoorten zet-
ten hun tanden eerst in de lekker verteerbare 
cellulose voordat ze uit arrenmoede aan de 
lignine beginnen. Ook verloopt de biologi-
sche omzetting erg langzaam.’ Gosselink en 
Van Haveren bekijken daarom vooral een ar-
senaal aan chemische wapens. Ze proberen 
met zuren, basen en katalysatoren het vol-
hardende goedje klein te krijgen. Maar ook 
chemisch weet lignine zich met hand en 
tand te verdedigen. ‘Als we alleen zuren of 
basen op lignine loslaten, ontstaan vaak ra-
dicalen die de ontstane breuken in de ver-
bindingen weten te herstellen door met 
andere delen van lignine een binding aan te 
gaan. Daardoor ontstaat een soort onbruik-
bare kool. Met een katalysator voorkomen 
we dat’, aldus Van Haveren.

dUizendkoppige dRaak
Om deze duizendkoppige draak te verslaan, 
namen de Wageningen UR-wetenschappers 
drie jaar geleden het initiatief tot het 
Lignineplatform, om de kennis over lignine 
te bundelen. Wageningen UR werkt hierin 
samen met onder meer de Universiteit 
Utrecht, de Universiteit van Amsterdam 
en de TU Eindhoven. ‘Ook grote chemie-

‘We halen de meest 
waardevolle aromaten eruit, 
daarna kan de rest alsnog 
worden verbrand’

> 
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jaCCo van HaveRen,
programmaleider biobased 
chemicals wageningen ur

‘we halen bruikbare 
bouwstenen tevoorschijn die 
alternatieven kunnen 
vormen voor de op aardolie 
gebaseerde 
basischemicaliën’

RiCHaRd goSSelink,
onderzoeksleider lignine 
wageningen ur

‘we willen lignine omzetten 
in aromatische bouwstenen, 
maar ook gebruiken voor 
andere toepassingen’

Ligninepolymeren vormen een complex netwerk aan verbindingen 
dat zich nauwelijks laat openbreken. Het vormt een schatkist 
voor waardevolle basischemicaliën zoals benzeen, fenol, 
tolueen en xyleen.
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Ligninepolymeren vormen een complex netwerk aan verbindingen 
dat zich nauwelijks laat openbreken. Het vormt een schatkist 
voor waardevolle basischemicaliën zoals benzeen, fenol, 
tolueen en xyleen.
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LIGNINE-RAFFINAGE

De ligninerijke reststromen van biomassa worden 
normaliter verbrand. Ze kunnen echter ook als 
grondstof dienen voor waardevolle basis-
chemicaliën, en zijn daarmee een duurzaam 
alternatief voor aardolie.

Grondstoffen

1. Scheiden

2. Zuiveren

3. Raffineren 4. Bruikbare chemicaliën

Gezuiverde lignineketens 
kunnen worden bijgemengd 
bij bv PUR-schuim en 
formaldehyde-lijm voor 
multiplex.

Biologisch

Chemisch

Enzymen laccase en 
peroxidase breken 
lignineketens af

kleinere 
brokjes 
lignineketens

scala aan 
bruikbare 
basis-
chemicaliën

200-250 °C

Druk

Behandeling met zuren en 
basen, oplossen in water/
oplosmiddelen, over een 
vaste katalysator leiden

Voorheen was lignine enkel 
te kraken met grof geweld: 
onder zeer hoge druk en 
temperatuur, en met lage 
opbrengsten als resultaat. 

Lignine wordt gescheiden van cellulose

Additieven 
voor plastics 
zoals poly-
carbonaat 
en PET

Oplosmiddelen

Chemicaliën kunnen dienen als duurzaam 
alternatief voor aardolie en worden 
toegepast in:

Additieven voor 
brandstoffen 
en asfalt

Bio-ethanol-
fabrieken

Papier- en 
pulpindustrie

Biomassa reststromen 

Landbouw

Afval

Productie

tolueen xyleenbenzeen fenol

OH CH3 CH3

CH3

Celwand:
hemicellulose
lignine
cellulose

cel

Een nieuw procedé waarbij 
lagere temperaturen en 
druk nodig zijn, levert 
een hogere en meer 
gevariëerde opbrengst.

concerns als DSM en DuPont doen mee 
aan het platform’, aldus Van Haveren. De 
verschillende onderzoekslijnen die bin-
nen het Platform zijn uitgezet, worden met 
Europese onderzoeksgelden en geld van het 
Topconsortium voor Kennis en Innovatie 
Biobased Economy uitgevoerd door consor-
tia van bedrijven en kennisinstellingen.
Want de potentie is groot. Niet alleen 
worden in de caleidoscoop aan potentiële 
biobased-toepassingen de aromatische ba-
sischemicaliën als fenol, benzeen, tolueen 
en xyleen zichtbaar. Ook kan mogelijk de 

povere opbrengst van de peperdure vanille 
omhoog en wellicht liggen andere geur- en 
smaakstoffen in het verschiet die aftrek kun-
nen vinden in menselijke voedingsmiddelen 
of in cosmetica.

pUR-SCHUiM
In plaats van lignine te kraken in componen-
ten, bestaan er al meer eenvoudige metho-
den die lignine goeddeels scheiden van de 
celluloses. ‘Dan hebben we redelijk zuivere 
lignine in handen. Die willen we niet alleen 
omzetten in aromatische bouwstenen, maar 

ook gebruiken voor andere toepassingen’, 
aldus Gosselink. ‘De lignine kan met haar 
lange ketens ook rechtstreeks worden ge-
bruikt in PUR-schuim – tot een aandeel van 
30 procent – en in van lijm bekende fenol-
formaldehyde – tot zelfs zeventig procent. 
Ook die percentages kunnen wellicht nog 
omhoog, en mogelijk zijn er meer toepas-
singen’, aldus Gosselink. Zo mikken de on-
derzoekers op lignine als vervanger van 
bitumen en asfalt.
‘We willen uiteindelijk een lignine-raffinade-
rij ontwikkelen’, zo verwoordt Jacco van 
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LIGNINE-RAFFINAGE

De ligninerijke reststromen van biomassa worden 
normaliter verbrand. Ze kunnen echter ook als 
grondstof dienen voor waardevolle basis-
chemicaliën, en zijn daarmee een duurzaam 
alternatief voor aardolie.
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3. Raffineren 4. Bruikbare chemicaliën

Gezuiverde lignineketens 
kunnen worden bijgemengd 
bij bv PUR-schuim en 
formaldehyde-lijm voor 
multiplex.
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peroxidase breken 
lignineketens af

kleinere 
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lignineketens
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bruikbare 
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Behandeling met zuren en 
basen, oplossen in water/
oplosmiddelen, over een 
vaste katalysator leiden

Voorheen was lignine enkel 
te kraken met grof geweld: 
onder zeer hoge druk en 
temperatuur, en met lage 
opbrengsten als resultaat. 

Lignine wordt gescheiden van cellulose

Additieven 
voor plastics 
zoals poly-
carbonaat 
en PET

Oplosmiddelen

Chemicaliën kunnen dienen als duurzaam 
alternatief voor aardolie en worden 
toegepast in:

Additieven voor 
brandstoffen 
en asfalt

Bio-ethanol-
fabrieken

Papier- en 
pulpindustrie

Biomassa reststromen 

Landbouw

Afval

Productie

tolueen xyleenbenzeen fenol

OH CH3 CH3

CH3

Celwand:
hemicellulose
lignine
cellulose

cel

Een nieuw procedé waarbij 
lagere temperaturen en 
druk nodig zijn, levert 
een hogere en meer 
gevariëerde opbrengst.

Haveren de ambities, ‘om een scala aan pro-
ducten te raffineren uit lignine. Op vergelijk-
bare wijze als een olieraffinaderij een breed 
spectrum producten raffineert uit olie.’
Daarbij volgen de onderzoekers de typisch 
Wageningse denkwijze van cascadering en 
valorisering. ‘We richten ons vooral op de 
meest waardevolle producten, wat overblijft 
is voor de volgende nuttige toepassing, en 
mogelijk is er nog een derde applicatie. En 
wat dan nog overblijft, kun je altijd nog ver-
stoken’, vat Van Haveren samen. ‘We zijn 
niet alleen geïnteresseerd in energie, zoals 

‘Er is geen concurrentie 
met de voedselproductie’

> 
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jaarlijks wordt wereldwijd twee miljard ton stro geproduceerd. 
bij gebrek aan sappig gras of hooi wordt in veel landen stro 
gevoerd aan herkauwers als koeien, geiten en schapen. erg 
verteerbaar is dat niet. ‘lignine in de strostengels belemmert 
de beschikbaarheid van cellulose en hemicellulose voor 
dieren’, vertelt john cone van de leerstoelgroep diervoeding 
van wageningen university.
om daar wat aan te doen voert de leerstoelgroep proeven 
uit met witrotschimmels, zoals de voor dieren ongevaarlijke 
shiitake en oesterzwam. ‘die koloniseren het stro met 
hun mycelium, waarna de schimmelenzymen het stro 
aanpakken. door het proces te stoppen vlak voordat er 
paddenstoelen uit het mycelium groeien, krijgen we goed 
verteerbaar stro voor herkauwers met volop cellulose’, legt 
cone uit. het schimmel-stromengsel wordt gedroogd en 
gemalen en is daarna geschikt als diervoer. Praktijkproeven 
moeten nog plaatsvinden. het idee is dat herkauwers in 
ontwikkelingslanden door de stro-behandeling meer melk en 
vlees gaan opleveren.
het onderzoek wordt gefinancierd door het wageningen 
universiteits fonds. ‘we zijn één van de zeven gehonoreerde 
food for thought-projecten die financiering hebben ontvangen 
van private gevers. we hebben 1,5 miljoen euro gevraagd en 
al 700 duizend euro toegewezen gekregen.’

oeSteRzwaM Maakt StRo voedzaMeR
veel Amerikaanse onderzoekers, maar mik-
ken zowel op energie als op chemie.’

Snoei- en dUnningSHoUt
Aan bronnen geen gebrek. De wereld her-
bergt enorme reservoirs aan lignine. Van 
Haveren en Gosselink schatten dat 20 tot 25 
procent van alle plantaardige biomassa op 
aarde uit lignine bestaat. Gratis en voor niets 
groeit daar jaarlijks 200 miljard ton bij. Grote 
potentiële bronnen zijn de bomen en takken 
die als snoei- en dunningshout uit bossen, 
plantsoenen en tuinen komen. Ook de houti-
ge restanten van maïs, graan of olifantsgras 
kunnen een bijdrage leveren, al is er wat voor 
te zeggen om vanwege het behoud van de bo-
demvruchtbaarheid altijd een deel van deze 
onoogstbare biomassa op het land te laten.
Bovendien komen er tientallen miljoenen 
tonnen lignine vrij als reststromen van de pa-
pier- en pulpindustrie. De industrie is voor de 
vervaardiging van papiervezels vooral geïnte-
resseerd in de (hemi)cellulose-vezels en niet 
in lignine. Om vergelijkbare reden ontstaan 
ligninerijke reststromen bij de productie van 
bio-ethanol uit suikerbiet, suikerriet of ande-
re landbouwgewassen.
Sinds de politieke wens om meer brandstof 
van plantaardige bronnen bij te mengen bij 
benzine, groeit de hoeveelheid lignine-afval 
uit de bio-ethanolproductie. Tot nog toe 
wordt deze lignine slechts verbrand, terwijl 

‘We willen uiteindelijk 
een lignine-raffinaderij 
ontwikkelen’

Jaarlijks wordt wereldwijd twee miljard ton stro geproduceerd. 
Bij gebrek aan sappig gras of hooi wordt in veel landen stro 
gevoerd aan herkauwers als koeien, geiten en schapen. Erg 
verteerbaar is dat niet. ‘Lignine in de strostengels belemmert 
de beschikbaarheid van cellulose en hemicellulose voor 
dieren’, vertelt John Cone van de leerstoelgroep Diervoeding 
van Wageningen University.
Om daar wat aan te doen voert de leerstoelgroep proeven uit 
met witrotschimmels uit eetbare en voor dieren ongevaarlijke 
paddenstoelen als shiitake en oesterzwam. ‘Die koloniseren 
het stro met hun mycelium, waarna de paddenstoelenenzymen 
het stro aanpakken. Door het proces te stoppen vlak voordat 
nieuwe paddenstoelen uit het mycelium groeien, krijgen we 
goed verteerbaar stro voor herkauwers met volop cellulose’, 
legt Cone uit. Het paddenstoel-stromengsel wordt gedroogd 
en gemalen en is daarna geschikt als diervoer. Praktijkproeven 
moeten nog plaatsvinden. Het idee is dat herkauwers in 
ontwikkelingslanden door de stro-behandeling meer melk en 
vlees gaan opleveren.
Het onderzoek wordt gefinancierd door het Wageningen 
Universiteits Fonds. ‘We zijn één van de zeven gehonoreerde 
Food For Thought-projecten die financiering hebben ontvangen 
van private gevers. We hebben 1,5 miljoen euro gevraagd en 
al 700 duizend euro toegewezen gekregen.’

OESTERZWAM MAAKT STRO VOEDZAMER

Schimmels koloniseren het stro 
met hun mycelium, waarna de 
paddenstoelenenzymen de 
lignine in het stro aanpakken. 
Daardoor komen meer 
nutriënten en energie 
beschikbaar.

Mycelium

Oesterzwam

Shiitake
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er veel nuttiger toepassingen zijn.
En er is nog een voordeel. ‘Er is bij deze 
bronnen geen enkele vorm van concurrentie 
met de voedselproductie in de wereld. Er is 
geen speciale teelt van lignine nodig,’ aldus 
Gosselink. 
Hij verwacht dat de eerste lignine-raffinade-
rijen zullen ontstaan op plekken waar veel 
biomassa wordt verwerkt. ‘De papierindus-
trie en bio-ethanolfabrieken zijn voor de 
hand liggende locaties. Dan halen we er eerst 
de meest waardevolle aromaten uit en daarna 
kan de rest alsnog worden verbrand.’ Voor de 
toekomst voorziet hij ook kleinschaliger fa-
brieken, op plaatsen waar snoeihout en dode 

bomen uit gemeentelijke plantsoenen of van 
bijvoorbeeld Staatsbosbeheer samenkomen. 

HUlp van SCHiMMelS
Van Haveren verwacht dat de milde chemi-
sche katalysereacties zoals die zijn gebruikt 
bij het Wageningse ‘wereldrecord fenol’ veel 
gaan opleveren. ‘We gaan beter begrijpen hoe 
lignine reageert met de chemische stoffen die 
wij toevoegen, waardoor er meer lignine-
bouwstenen beschikbaar komen.’
Ook hopen de onderzoekers op den duur 
chemische afbraak te combineren met biolo-
gische afbraak, met enzymen van witrot-
schimmels. Deze groep schimmels heeft een 

voorkeur voor lignine. ‘We weten dat de en-
zymen laccase en peroxydase daarbij een 
sleutelrol spelen’, zegt Gosselink. ‘Op ter-
mijn kunnen we door een combinatie van en-
zymatische en chemische afbraak de 
schatkist wellicht verder open krijgen.’
Van Haveren: ‘Ik verwacht dat we binnen drie 
jaar op lignine gebaseerde additieven hebben 
voor scheepsbrandstof, waardoor de moto-
ren efficiënter lopen en minder roet uitsto-
ten. En we hebben het wereldrecord ‘fenolen 
uit lignine’ dan op 15 tot 20 procent ge-
bracht.’ W

www.wageningenur.nl/lignine

wageningen academy organiseert in 2015 weer de tweedaagse cursus biomassa 
voor energie en chemie. Voor een breed inzicht in de biobased economy en de 
biomassaketen van bron tot energie, chemicaliën en producten. 

kijk voor meer informatie op www.wageningenacademy.nl/biomassa

Wageningen academy

platFoRM gaat lignine te lijF 
het wageningen ur lignineplatform is een multidisciplinair 
kennisnetwerk van onderzoekers, zowel uit wageningen als 
van andere kennisinstellingen, dat nauw samenwerkt met 
het bedrijfsleven. het doel is interdisciplinair onderzoek 
te doen dat op den duur leidt tot industriële productie 
van brandstoffen, chemicaliën en materialen uit lignine. 
wageningen ur food & biobased research speelt daarbij een 
centrale rol. 
Momenteel werkt het platform aan drie projecten. Met het ecn 
in Petten en industriële partners worden binnen lignifaMe 
de mogelijkheden onder de loep genomen om lignine om te 
zetten in brandstofadditieven voor de scheepvaart, materialen 
(bio-bitumen) en energie. bronnen hiervoor zijn reststromen 
van de productie van bio-ethanol, gemeentelijk snoeihout en 
oogstafval. de aandacht ligt vooral op de ontwikkeling van 

nieuwe katalytische processen. 
in yxy-fuels werkt chemiebedrijf avantium samen met de 
papierindustrie om cellulose-reststromen om te zetten naar 
energiedragers en bouwstenen voor de chemie. wageningen 
ur voegt daaraan een geoctrooieerd katalytisch kraakproces 
toe om de vrijkomende lignine-ketens te depolymeriseren tot 
fenolen. warmte en elektriciteit zijn nuttige bijproducten.  
het project catchbio is meer academisch van aard. in dit 
programma werken vooral universiteiten (wageningen, 
utrecht, amsterdam, eindhoven, Groningen) samen aan 
nieuwe katalysatoren die niet op edelmetalen zijn gebaseerd 
en minder energie verbruiken. het gaat om fundamenteel 
onderzoek met een sterke betrokkenheid van bedrijven. 
Info: www.wageningenur.nl/lignineplatform,
richard.gosselink@wur.nl
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 schepen schoner maken 
en koraalriffen redden 

Behoud van koraalriffen staat voorop voor ingrid van Beek. zij 
studeerde Marine Resource Management en onderzoekt nu 

ecosystemen in tropische zeeën. Studiegenoot Merijn Hougee zoekt 
het dichterbij huis. Hij ijvert voor schone scheepvaart en minder afval 

in de noordzee. tekSt alexandra branderhorst  FotogRaFie harMen de jonG

MaRine ReSoURCe ManageRS zeS jaaR lateR

 ‘op het strand in India heb ik gezien 
hoe afgedankte schepen handmatig 
met gasbranders uit elkaar worden 

gehaald. Daar komen veel chemicaliën en 
olie bij vrij. De brandjes, de rook, de indrin-
gende metaal- en brandgeuren; het is bijna 
surrealistisch. Ergens is het heel gaaf om 
zulke zware industrie en grote schepen te 
zien, maar het zorgt ook voor een giganti-
sche vervuiling voor de mensen, de omge-
ving en het zeeleven’, vertelt Merijn Hougee.
Voor zijn afstudeeronderzoek en zijn werk 
bezocht hij India en China. Zijn masterstudie 
Marine Resources Management deed hij tus-
sen 2008 en 2013 in deeltijd, in combinatie 
met zijn baan als projectleider bij Stichting 
De Noordzee. 
Hougees scriptie ging over ship recycling 
en ecologische modernisering, een socio-
logische theorie die ervan uitgaat dat de 
staat en het bedrijfsleven door innovatie en 
marktmechanismen samen het milieu zullen 
verbeteren. Hij interviewde rederijen met een 
veilig en milieuvriendelijk sloopbeleid zoals 
Maersk, Grieg en DFDS. ‘Wetgeving, beleid, 
publieke opinie, druk vanuit de klant en 
ethische overwegingen spelen allemaal een 
rol bij de beslissing hoe er wordt gesloopt’, 
legt hij uit. 
Naast zijn baan bij Stichting De Noordzee, 
werkt hij sinds 2013 ook voor de Clean 

Shipping Index (CSI), momenteel als 
interim-directeur. Deze index helpt bedrijven 
om te kiezen voor schoner en energiezui-
niger scheepstransport van hun producten. 
Aangesloten zijn onder meer H&M en Volvo 
uit Zweden, DSM, Philips, AkzoNobel en 
Ballast Nedam uit Nederland en het Duitse 
BASF en Volkswagen Group. ‘Natuurlijk ge-
ven prijs, efficiency en betrouwbaarheid vaak 
de doorslag, maar deze bedrijven wegen ook 
de milieuprestaties van schepen mee in hun 
beslissingen om rederijen te contracteren. 
Dat is al heel wat’, meent Hougee.

ondeRzoek op BonaiRe
Het Caribische eiland Bonaire vormde het 
decor van het afstudeeronderzoek van stu-
diegenote Ingrid van Beek. Daar bestudeerde 
ze in 2011 de economische waarde van het 
koraalrif voor IMARES, het Institute for 
Marine Resources & Ecosystem Studies van 
Wageningen UR. ‘We wilden inzichtelijk 
maken welke diensten het ecosysteem levert. 
Bepaalde koraalsoorten breken bijvoorbeeld 
de energie van de golven en geven daardoor 
kustbescherming. We hebben een methode 
ontwikkeld om op 116 plaatsen op het rif van 
Bonaire te bepalen hoe gezond het rif is en 
wat de capaciteit ervan is om ecosysteem-
diensten te leveren.’
Nu werkt Van Beek alweer ruim twee jaar als 

onderzoeker tropische mariene ecologie bij 
IMARES. De methode om de waarde van het 
rif te bepalen, wordt binnenkort in een weten-
schappelijk artikel gepubliceerd. Inmiddels 
leidt ze meerdere langlopende projecten. ‘Ik 
doe vaak eerst een kleine literatuurstudie om 
me in te lezen. Ik draai niet op routine, het 
blijft leerzaam en inhoudelijk uitdagend.’ Ze 
woont op Texel, waar IMARES een vestiging 
heeft. ‘Als je de deur uitloopt, ben je binnen 
vijf minuten aan zee. En de sfeer op het eiland 
is vriendelijker en minder gehaast dan op het 
vasteland.’ Dit is haar droombaan, beaamt 
Van Beek lachend.
De weg ernaartoe was lang. Na de middelbare 
school deed ze HEAO Bedrijfseconomie en 
werd accountant. ‘Ik was nog helemaal niet 
geïnteresseerd in biologie of natuur. Ik ben 
een typische laatbloeier’. Geïnspireerd door 
een wereldreis vervulde ze functies op finan-
cieel gebied voor Artsen Zonder Grenzen in 
Kenia en Congo. ‘Gaandeweg kreeg ik de be-
hoefte meer inhoudelijk betrokken te zijn. Ik 
kwam in aanraking met natuurbeschermings-
organisaties en biologen. Tegelijkertijd zag ik 
door mijn passie voor duiken met eigen ogen 
de koraalriffen achteruitgaan.’
Na vrijwilligerswerk bij een marien na-
tuurpark op Saba volgde ze de voltijdstudie 
Kust- en Zeemanagement aan Hogeschool 
Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden,  > 
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‘Door goed beheer 
heeft een koraalrif 
meer weerstand’

leven na wageningen

ingRid van Beek 
leeftijd: 47 jaar
Studie: Master aquaculture and 
Marine resource Management, 
specialisatie Marine ecology 
2009 – 2011 
werk: Onderzoeker tropische 
mariene ecologie, coördinator 
Tropenteam bij IMARES 
Wageningen UR



‘We moeten de Noordzee 
intact houden en waar 
nodig herstellen’

MeRijn HoUgee
leeftijd: 34 jaar
Studie: Master aquaculture and 
Marine resource Management, 
specialisatie Marine Governance
2008 – 2013 
werk: interim-directeur bij clean 
shipping index en projectleider 
scheepvaart bij stichting de 
noordzee



waaR koMen MaRine ReSoURCe ManageRS teReCHt? 
de master Marine resource Management bestaat vanaf 2010. die werd voorafgegaan 
door aquaculture and fisheries (2002–2010). Van deze masters zijn 138 mensen afgestu-
deerd; van 37 van hen is de werkkring bekend. elf alumni zijn in dienst bij een universiteit 
en vier bij een onderzoeksinstituut. Vijf afgestudeerden werken bij een agrarisch bedrijf, vier 
bij een ingenieurs- en adviesbureau en nog eens vier in overige industrie en handel. drie 
hebben een baan bij verenigingen of organisaties in nederland en twee bij de rijksoverheid.
Bron: KLV Wageningen Alumni network.

leven na wageningen

die ze dankzij vrijstellingen in twee jaar 
kon doen. Tussendoor werkte ze bij de ngo 
Wetlands International in Wageningen. Aan 
de universiteit in Wageningen volgde Van 
Beek een minor. De academische manier 
van werken sprak haar aan. Daarom begon 
ze, na weer een jaar werken en sparen, met 
de voltijd masterstudie Marine Resources 
Management. ‘De afwisseling van werken en 
studeren was wel onrustig, maar als je gemo-
tiveerd bent, kun je veel.’

Haaien veRzoRgen
Merijn Hougee was juist geen laatbloeier. Als 
kind was hij al ‘gek van het leven in zee en van 
alles wat leeft, kruipt en kronkelt’. Toch leid-
de zijn pad evenmin direct naar Wageningen. 
Zijn hbo-studie Aquatische Ecotechnologie 
in Vlissingen staakte hij omdat er een kind op 
komst was. Hij werkte een tijdje bij een groot 
aquarium, waar hij onder meer haaien ver-
zorgde, waarna hij begon aan de studie Land- 
en watermanagement bij VHL in Velp.
Na zijn afstuderen werd Hougee consultant 
bij ingenieursbureau RPS, waar hij werkte 
voor waterschappen. Zijn hart lag echter meer 
bij zout water. Toen hij in 2007 een deeltijd-
baan kreeg bij Stichting De Noordzee besloot 
hij de Wageningse master Marine Resources 
Management te doen.
Hougee was vooral geïnteresseerd in een 
marktgeoriënteerde aanpak voor duurzaam 
gebruik van de zee. Met name de milieueco-
nomische vakken sloten goed aan bij zijn 
werk. ‘Het is heel interessant om te bekijken 
hoe je de waarde van mariene ecosystemen 
concreter kunt maken voor bedrijven. Dat gaf 
goede bagage om op strategisch niveau de 
discussie aan te gaan, over schonere scheep-
vaart bijvoorbeeld.’
Vanuit haar financiële achtergrond had Ingrid 
van Beek eveneens belangstelling voor mili-
eueconomie. Tijdens een stage in Madagascar 
hielp ze de economische waarde van een 
marien natuurpark bepalen. ‘Ik leerde hoe 

je de waarde van natuur kunt uitdrukken in 
geld, de taal van beleidsmakers. Daarnaast 
is bewustwording belangrijk. Als je vertelt 
welke regulerende functies de natuur vervult, 
maak je ecosysteemdiensten tastbaar’, bena-
drukt ze.
Vlak na haar afstuderen was er een vaca-
ture bij IMARES. Eind 2010 werden de 
Antilliaanse eilanden Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba bijzondere Nederlandse gemeenten, 
waardoor de biodiversiteit van Nederland 
in één klap enorm toenam. ‘Het onderzoek 
vanuit Nederland nam een grote vlucht. De 
timing was perfect voor mij.’
Het meeste tropische onderzoek van IMARES 
vindt plaats in Caribisch Nederland en 
wordt gefinancierd door het ministerie van 
Economische Zaken. IMARES wil echter min-
der afhankelijk zijn van overheidsfinanciering 
en zoekt meer publiek-private samenwerking. 
‘De ambities van het Tropenteam zijn groot. 
We zijn bijvoorbeeld projecten aan het acqui-
reren in Colombia, Maleisië en Indonesië’, 
zegt Van Beek, die het team coördineert.

weRven van SponSoRing
Stichting De Noordzee draaide van ouds-
her op overheidssubsidies en is nu hard op 
zoek naar andere financiële bronnen. ‘Het 
werven van sponsoring door bedrijven of 
van subsidies uit private fondsen zoals de 
Postcodeloterij, vergt een andere aanpak dan 
een projectvoorstel voor een overheidssubsi-
die’, merkt Hougee. ‘Voor sponsoren moet 
je programma concreet zijn. Het is lastig 
om bijvoorbeeld lobbywerk voor effectieve 
regelgeving meetbaar te maken.’ Toch slaagt 
de stichting erin om aandacht te vragen voor 
overbevissing en vervuiling van de Noordzee.
Sinds 2001 onderzoekt de stichting met 
Rijkswaterstaat structureel wat er aan afval 
op de kust aanspoelt. ‘Gemiddeld spoelen 
dagelijks per 100 meter strand 450 stuks 
afval aan, waaronder snoepverpakkingen, 
peuken, nettenresten en lintjes van bal-

lonnen. Bij trouwerijen laat tegenwoordig 
iedereen een ballon op. Vogels gebruiken de 
lintjes voor hun nest, maar hun poten of sna-
vels kunnen omwikkeld raken.’
Door dit onderzoek ontstond het idee voor 
een publieke schoonmaakcampagne, om 
aandacht te vragen voor het afvalprobleem. 
Vorig jaar werd voor het eerst de MyBeach 
Cleanup Challenge gehouden. Groepen vrij-
willigers maakten in een tour van 24 dagen 
de hele Nederlandse kust schoon. Ongeveer 
zeshonderd mensen deden mee en er kwa-
men veel media op af. Dit jaar wordt het eve-
nement, nu Boskalis Cleanup Tour geheten, 
weer gehouden. Hougee: ‘Iedereen die wil 
helpen, kan zich aanmelden op de website 
van Stichting De Noordzee.’

nooRdzee intaCt HoUden
De komende jaren zijn er volop uitdagingen, 
verwachten beide alumni.
Er moet één visie komen voor de Noordzee, 
vindt Hougee, met het ecosysteem als 
uitgangspunt. ‘Nu is de regelgeving voor 
bijvoorbeeld visserij, scheepvaart en wind-
molenparken heel sectoraal. We moeten 
de Noordzee intact houden en waar nodig 
herstellen. De visstanden en de biodiversiteit 
zijn enorm afgenomen; er is bijna geen harde 
ondergrond meer door bodemberoerende 
visserij.’
Ook de toestand van koralen in tropische 
gebieden is de laatste decennia schrikbarend 
verslechterd. Zo is de koraalbedekking op 
de riffen in de Caribische Zee gemiddeld van 
50 naar 17 procent gedaald, aldus Van Beek. 
Opwarming, overbevissing en verzuring van 
de oceanen vormen mondiale bedreigingen. 
‘Koralen en mariene-ecosystemen kunnen 
zich wel aanpassen aan hogere watertempera-
turen, maar de snelheid waarmee de verande-
ringen zich voltrekken, ligt te hoog. Daarom 
is het belangrijk lokaal te zorgen voor goed 
beheer. Dan heeft een rif meer weerstand om 
de mondiale bedreigingen op te vangen.’ W
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laat belmonte 
weer bloeien

‘We kunnen deze tuin 
toch niet uit onze 
handen laten vallen?’

het belmonte arboretum in wageningen, met een van de grootste collecties rododendrons in europa.
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wageningen UniveRSiteitS FondS

Het Belmonte arboretum in wageningen is een 
botanische tuin met bijzondere collecties, maar ook een 
geliefd wandelgebied. Het wageningen Universiteits 
Fonds springt bij om geld te werven voor het beheer van 
de 12,5 hectare tellende tuin. 
tekSt alexandra branderhorst  FotogRaFie Guy acKerMans

 de rododendrons staan volop in bloei. 
Tegen het donkergroene blad teke-
nen zich rode, roze, paarse of oranje 

bloemen af. Op de grond ligt dood blad. 
Dedde Smid, directeur van het Belmonte 
Arboretum, grijpt diep in de aarde en laat 
een knuist vol blad zien. ‘Bovenop ligt een 
15 centimeter dikke laag blad, en daaronder 
een laag heidecompost. Dat is goed voor de 
struiken en er is minder beregening nodig. 
Ook kan het onkruid hier niet goed wortelen. 
De laatste jaren voeren we een meer natuur-
lijk beheer, zonder chemische middelen.’ 
Het landgoed Belmonte kwam in 1936 in 
handen van het Geldersch Landschap en in 
1951 van de universiteit, die de botanische 
tuin uitbreidde. Eind 20ste eeuw verloor het 
arboretum echter zijn betekenis voor onder-
wijs en onderzoek. Toch herbergt de tuin 
nog altijd bijzondere collecties. Zoals de ro-
dodendrons, met 550 variëteiten een van de 
grootste verzamelingen in Europa. Ook de 
rozenfamilie, waaronder rozen, sierkersen, 
sierappels, sierperen, meidoorns en lijster-
bessen, is vermaard. 
Om het voortbestaan te waarborgen, richt-
ten Wageningen UR, Geldersch Landschap 
en Arboretumstichting Wageningen in 2012 
samen de Stichting Belmonte Arboretum 
op. De stichting heeft naast directeur Smid, 
ook een collectiebeheerder in dienst, beiden 
voor één dag in de week. ‘Het beheer wordt 
gedaan door een hoveniersbedrijf en verder 
helpen vrijwilligers bij het onderhoud. Door 
slim beheer en zoveel mogelijk vrijwillige 
inzet, houden we de exploitatiekosten zo 
laag mogelijk, op jaarbasis ongeveer 140 
duizend euro.’ 
Net als veel andere alumni uit Wageningen 
koestert Smid warme herinneringen aan 
het arboretum. Hij zette voor het eerst voet 

in de tuin tijdens de algemene introduc-
tiedagen van 1979, toen hij begon met de 
studie Veeteelt. Als zijn ouders Wageningen 
bezochten, nam hij ze mee naar het arbo-
retum met zijn adembenemende uitzicht 
over de Rijn. Vrienden hielden er hun trouw-
feest. ‘Veel mensen hebben elkaar hier het 
jawoord gegeven. Sinds dit voorjaar is het 
weer mogelijk om hier te trouwen. Dat doen 
we ook om geld te verdienen.’
De stichting ontvangt nog altijd bijdragen van 
Wageningen UR en Geldersch Landschap, 
maar is ook afhankelijk van giften en 
sponsoring. In 2012 heeft het Wageningen 
Universiteits Fonds onder alumni geld ge-
worven voor de appel- en perencollectie en 
voor de rozencollectie. Dat leverde ruim 25 
duizend euro op. Smid: ‘Naast inventarisa-
tie en digitale vastlegging van de collecties 
hebben we ook 56 appelbomen geplant ter 
vervanging en uitbreiding.’

FondS op naaM
Vanaf dit jaar springt het Wageningen 
Universiteits Fonds structureel bij om finan-
ciën te vergaren voor het beheer. Het 
Belmonte Arboretum wordt een apart fonds 
op naam binnen het Universiteits Fonds, ge-
richt op werving onder particulieren. 
Daarmee ontlast het fonds het arboretum 
aanzienlijk, zegt Smid. Hij hoopt op een ex-
tra financiële impuls van enkele tienduizen-
den euro’s per jaar.
Daarnaast praat hij met de gemeente 
Wageningen en met bedrijven over een 
structurele bijdrage en sponsoring. ‘Wellicht 
moeten we ook nadenken over het heffen 
van entree. De komende decennia ligt de uit-
daging bij het integraal en duurzaam behe-
ren en exploiteren van deze botanische tuin, 
met al zijn verschillende functies. We kun-

nen deze tuin toch niet uit onze handen la-
ten vallen?’
De hele plantencollectie is inmiddels onder-
gebracht in een database, met steun van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Daardoor is 
de collectie sinds dit voorjaar digitaal toe-
gankelijk voor geïnteresseerden. ‘Mensen 
kunnen over iedere soort informatie vinden, 
thuis op de computer of op hun smartphone 
of tablet als ze hier rondlopen. Ze kunnen 
online zelfs de routes van thematische sei-
zoenswandelingen opzoeken.’ 

veRBoUwen
In de nabije toekomst wil de stichting het 
Koetshuis op het terrein verbouwen om het 
beter geschikt te maken voor verhuur voor 
bijvoorbeeld trouwerijen en andere evene-
menten die bij het karakter van de tuin pas-
sen, zoals een beurs. ‘Zo kunnen we de 
exploitatie verbeteren’, verduidelijkt Smid. 
Verder staan er zonnepanelen en nieuwe be-
regeningssystemen op het verlanglijstje. 
Deze zomer al komen er nieuwe informatie-
panelen. ‘Vroeger werd alleen vanuit de col-
lecties gedacht, maar we willen ook het 
verhaal vertellen over het ontstaan van het 
landschap, de geschiedenis en het beheer 
van de tuin.’ Bijvoorbeeld over de beuk in de 
uiterste zuidwesthoek, hoog boven de Rijn, 
die de sporen draagt van de gevechten in 
september 1944 tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De vergroeiingen in de bast 
met rafelranden eromheen zijn ontstaan 
door granaatscherven. ‘Het zou leuk zijn als 
we ook mensen die hier dagelijks komen 
nog iets nieuws kunnen vertellen.’ W 

Algemene informatie: www.belmontearboretum.nl
Info en zoeken in collectie:  
http://belmonte.arboretumexplorer.org

het belmonte arboretum in wageningen, met een van de grootste collecties rododendrons in europa.
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netweRken

FondSen

‘Extra impuls om goed 
om je heen te kijken’
tijdens de alumnibijeenkomst bij koppert Biological Systems in Berkel en 
Rodenrijs vertellen alumni lennart van der Burg en lidwine dellaert, twee 
van de organisatoren, over de motivaties voor hun inzet. ‘we willen jongeren 
aanspreken met nieuwe thema’s en andere locaties.’

In de ruime hal van Koppert, wereldmarktlei-
der in biologische gewasbescherming en be-
stuiving, zitten groepjes alumni soep en luxe 
broodjes te eten. De sfeer is gemoedelijk. De 
meeste bezoekers kennen elkaar niet, maar 
overal ontstaan gesprekken over de studie-
tijd, werk en de bijeenkomst. 
Zo’n negentig afgestudeerden wonen medio 
april de alumnibijeenkomst bij over pro-
ductinnovaties bij het bedrijf in Berkel en 

Rodenrijs.
‘Het is fantastisch dat biologische bestrij-
ding gebruik maakt van natuurlijke syste-
men’, zegt Lidwine Dellaert. Ze studeerde 
Plantenveredeling, startjaar 1965, en had 
een loopbaan bij De Ruiter Seeds, inmiddels 
Monsanto. Dellaert zit in het bestuur van 
de alumnikring Den Haag-Rotterdam. ‘Het 
Wageningse domein vind ik in de volle breed-
te interessant. Doordat je deze bijeenkomsten 

organiseert, krijg je een extra impuls om 
goed om je heen te kijken’, vertelt ze.
Medebestuurslid Lennart van der Burg is net 
als Dellaert zo’n vier jaar actief in de alum-
nikring. Hij deed tussen 2006 en 2008 de 
masterstudie Milieueconomie en werkt bij 
de Grontmij. ‘Ik vind het leuk om mensen 
te verbinden en ik heb veel ideeën. Bij iedere 
bijeenkomst leer ik op een informele manier 
mensen kennen waar ik zakelijk ook iets 
mee kan. En ik kom bij allerlei organisaties 
en bedrijven binnen’, aldus Van der Burg. 
Een goede balans tussen jong en oud vindt 
hij belangrijk. ‘Jongeren zijn druk met werk 
en gezin; ikzelf ook. We willen ze aanspre-
ken met nieuwe thema’s en andere locaties.’ 
Vorig jaar kwam bij wildwaterpretpark Dutch 
Water Dreams in Zoetermeer het onderwerp 
Leisure aan de orde en eind dit jaar is er een 
netwerkbijeenkomst met bedrijven die veel 
vacatures hebben.
Na inhoudelijke presentaties van alumnus 
Jan Omvlee, managing director bij Rijk 
Zwaan, en Ernst Woltering, hoogleraar 
Tuinbouw Productieketens bij Wageningen 
UR, is het tijd voor de borrel. Dellaert drinkt 
een wijntje met iemand die ze blijkt te ken-
nen uit de studietijd. Van der Burg staat met 
een vriend te praten. Hij is tevreden over de 
avond, op één puntje na. ‘We moeten wel 
zorgen dat er genoeg ruimte is voor discus-
sie. Wageningers zijn heel inhoudelijk. 
Dat merk je aan de vragen na afloop van de 
presentaties.’
Geïnspireerd? De alumnikring Den Haag-Rotterdam, 
maar ook de alumnikringen in de regio’s Noord, 
Oost, Utrecht en Zuid, kunnen altijd hoofden en han-
den gebruiken die meedenken en organiseren. Mail 
voor informatie naar caroline.bijkerk@wur.nl

caroline bijkerk, van het alumnibureau , en drie alumni-bestuursleden van de regiokring den haag: 
lennart van den berg, jos frantzen en lidwien dellaert.
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Wageningse Persprijs voor Uitgekookt!
Wetenschapsjournaliste Annemieke Smit 
ontving in maart de Persprijs 2014 van het 
Wageningen Universiteits Fonds voor haar 
boek Uitgekookt!. Dit boek duikt in de schei-
kundige, biologische en natuurkundige pro-
cessen die tijdens het koken plaatsvinden, 
om te achterhalen hoe mislukkingen in de 
keuken te voorkomen zijn. Zo blijken grijs-
grauwe boontjes bijvoorbeeld te wijten aan 

het sloopwerk van het groene chlorofyl door 
zuren en enzymen.
Smit raadpleegde veel Wageningse onderzoe-
kers voor Uitgekookt!. Volgens de jury verdient 
zij de Persprijs vanwege haar vermogen om 
complexe kennis uit de voedingswetenschap-
pen onderhoudend te vertalen voor een breed 
publiek. Daarmee levert ze een substantiële 
bijdrage aan ons begrip van wat wij eten.

Smit werkte voor NRC Handelsblad en de 
VPRO en schrijft het kookblog 100graden-
enmeer.nl. Bij de 96e dies natalis van 
Wageningen University op 10 maart ontving 
ze het beeldje De Wageningse Boom, een 
judicium en 2500 euro. Het Universiteits 
Fonds looft opeenvolgend, in een cyclus 
van drie jaar, de Persprijs, Onderzoeksprijs 
en Alumni Award uit. 
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groeten uit de amazone!
tijdens veldwerk in de juruá river Valley in de amazone leest ricardo silveira 
bernardes een artikel over het onderzoek van zijn vroegere collega Grietje 
Zeeman naar toiletten met een laag waterverbruik. silveira bernardes doet 
er een onderzoeksproject naar de verwerking van afvalwater. ‘het is fijn om 
nieuws uit wageningen te lezen, de universiteit die me kansen heeft gegeven 
op het gebied van onderwijs en onderzoek. aan het verblijf bewaar ik warme 
herinneringen.’ tussen 1990 en 1994 deed silveira bernardes zijn Phd bij 
de sectie Milieutechnologie van wageningen university. hij promoveerde 
in januari 1996. inmiddels is hij docent en onderzoeker aan de university 
of brasília op het gebied van afvalwaterverwerking en volksgezondheid. 
‘een van de projecten waar ik bij betrokken ben, is de verbetering van de 
afvalwaterverwerking in geïsoleerde gemeenschappen in het amazonegebied.’
Leest u dit tijdschrift ook ver van Wageningen? Stuur het bewijs naar 
wageningen.world@wur.nl

wageningen in de weReld
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Alumnicompetitie 
Veluweloop
loop je regelmatig hard? doe dan 
met je oud-studiegenoten of je 
collega’s mee aan de veluweloop op 
zaterdag 13 september 2014. Het 
alumni-bureau van wageningen UR 
reikt ook dit jaar een prijs uit voor 
de drie snelste alumniteams van 
de veluweloop. om mee te dingen 
in deze alumnicompe-titie moet 
minimaal de helft van het team uit 
afgestudeerden bestaan.

De estafetteloop over de Posbank begint en 
eindigt in Wageningen. De teams bestaan 
uit twaalf lopers, die ieder een etappe van 
tussen de 4,4 en 11,2 kilometer afleggen. 
‘Ongeveer 20 procent van de deelnemers 
zijn alumni’, vertelt Arianne van Ballegooij 
van het Alumnibureau van Wageningen 
University. ‘Er doen bijvoorbeeld vroegere 
afdelingen mee van studentenflats en oude 
teams van atletiekvereniging Tartlétos. De 
Veluweloop heeft dus een vrij hoog reünie-
gehalte. Dat  onderschrijven we met de 
alumnicompetitie.’
Informatie en inschrijving (voor 6 september) op 
www.veluweloop.nl. Losse lopers die een team  
zoeken of andersom, bezoek de facebookpagina  
‘Mr. Swine zoekt snelle loper’ of mail naar 
veluweloop.wageningen@gmail.com

Studenten-topsporters 
ontvangen beurs
judoka krijn Schetters en stijldanseres dieuwertje de wagenaar hebben een 
beurs van 1500 euro ontvangen van het Fonds niels Smith. dit fonds steunt in 
wageningen studerende topsporters.

Schetters (student Biosystems 
Engineering) was verrast dat hij de beurs 
kreeg. ‘Ik had mijzelf al vaker kandi-
daat gesteld en behoor nu tot de oudere 
studenten. Natuurlijk was ik er wel heel 
blij mee’, mailt hij. Met de beurs kan 
hij internationale trainingskampen en 
toernooien financieren, zoals dit voorjaar 
de British Open en de Slovenian Open. 
Schetters was meermalen Nederlands 
kampioen in de gewichtsklasse tot 66 
kilo. Half maart won hij de Holstein Open 
Neumünster, een internationaal toernooi 
in Duitsland. ‘Het lukt aardig om studie 

en sport te combineren’, vertelt Schetters. 
Zijn bachelor heeft hij zonder vertraging 
afgerond doordat hij elke zomervakantie 
doorstudeerde. Met zijn master loopt hij 
waarschijnlijk een half jaar vertraging op.
Bachelorstudent Dieuwertje de Wagenaar 
(student Landschapsarchitectuur) en haar 
stijldanspartner trainen momenteel in 
Italië en doen wedstrijden op het hoogste 
nationale niveau. Haar beurs is eveneens 
voor trainingsdoeleinden bestemd. Het 
Fonds Niels Smith wordt beheerd door het 
Wageningen Universiteits Fonds en steunt 
jaarlijks twee studenten.

mailto:wageningen.world@wur.nl
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Talentontwikkeling-tijdens-de-studie/Fonds-Niels-Smith.htm
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ir. Raymon van anrooy, wu-rurale ont-
wikkelingsstudies 1997, is benoemd tot 
voorzitter van de Visserijcommissie bes te 
barbados. 20 november 2013.

ir. annemieke Beers, wu-
levensmiddelentechnologie 1988, is be-
noemd tot directeur bedrijfsvoering van 
de agrotechnology & food sciences 
Group (afsG) van wageningen ur.  
1 maart 2014.

dr. ir. nettie Buitelaar, wu-
levensmiddelentechnologie 1986, heeft de 
eerste roland lageveen award toegekend 
gekregen van hollandbio, de belangenver-
eniging voor de nederlandse biotechnolo-
gie-industrie, voor haar jarenlange 
inspanning om de nederlandse biotechno-
logiesector te versterken en te promoten. 
29 januari 2014.

prof. dr. ir. erwin Bulte, 
wu-bosbouw 1992, hoogleraar 
ontwikkelingseconomie aan wageningen 
university, is de beste econoom in 
nederland, aldus een ranking van econo-
men van de universiteit tilburg en de Vrije 
universiteit, gepubliceerd in De Economist. 
april 2014.

erwin bulte

dr. ir. aalt dijkhuizen, wu-agrarische 
economie 1977, is bij zijn afscheid als 
voorzitter van de raad van bestuur van 
wageningen ur in februari benoemd tot 
commandeur in de orde van oranje-

nassau. hij ontving de onderscheiding uit 
handen van de Gelderse commissaris van 
de Koning, clemens cornielje.
bij zijn afscheid vroeg dijkhuizen cadeaus 
achterwege te laten en een gift te doneren 
aan het anne van den ban fonds. dat 
heeft 23.500 euro opgeleverd voor studie-
beurzen voor studenten uit arme landen 
die een masterstudie willen volgen aan 
wageningen university. 13 februari 2014.

dr. ir. gerda Feunekes, wu-voeding van 
de mens 1989, is per 1 juli benoemd tot 
directeur van het Voedingscentrum. 
31 maart 2014.

prof. dr. ir. louise Fresco, 
wu-agrarische sociologie van de niet-
westerse gebieden 1976, per 1 juli 
voorzitter van de raad van bestuur van 
wageningen ur, heeft de comeniusprijs 
2014 ontvangen voor ‘haar niet aflatende 
inzet om de inspanningen van de weten-
schap te midden van het algemene publiek 
te brengen’. 22 maart 2014.

dr. lars Hein, uu-milieuwetenschappen 
1993 en wu-gepromoveerd 2005, werk-
zaam aan de leerstoelgroep 
Milieusysteemanalyse, is benoemd tot per-
soonlijk hoogleraar. 1 maart 2014.

dr. ir. Bart van den Hurk, wu-
milieuhygiëne 1989, klimaatonderzoeker 
bij het Vu-instituut voor Milieuvraagstukken, 
is aldaar benoemd tot deeltijdhoogleraar 
interactions between climate and the so-
cio-ecological system. 1 januari 2014.

prof. dr. Han joosten, run-biologie 
1983 en wu-gepromoveerd 1988, is aan-
gesteld als buitengewoon hoogleraar 
levensmiddelenmicrobiologie aan 
wageningen university. 27 februari 2014.

prof. dr. dik Mevius, onderzoeker cVi 
wageningen ur en hoogleraar 
antimicrobiële resistentie uu, is benoemd 
tot officier in de orde van oranje-nassau. 
27 maart 2014.

andrew ofstehage MSc, wu-
development and rural innovation 2010, 

heeft de fulbright award toegekend gekre-
gen voor zijn onderzoek bij de 
antropology department aan de university 
of north carolina at chapel hill usa.  
16 april 2014.

dr. ir. lourens poorter, wu-biologie 
1991, werkzaam aan de leerstoelgroep 
bosecologie en bosbeheer, is benoemd tot 
persoonlijk hoogleraar. 1 maart 2014.

Riëlle Ruiter MSc, wu-food 
technology 2009 en haar tweelingzus 
jolet Ruiter MSc, wu-food technology 
2009, promoveerden op dezelfde dag aan 
de universiteit twente. Zij hebben binnen 
de vakgroep Physics of complex fluids 
onderzoek gedaan naar het gedrag van 
vloeistoffen. 25 maart 2014.

riëlle ruiter en jolet ruiter

prof. dr. willem de vos, hoogleraar aan 
het laboratorium voor Microbiologie aan 
wageningen university, heeft een eredoc-
toraat ontvangen van de Zweedse universi-
teit Örebro. 8 februari 2014.

dr. ir. jeroen wijsman, wu-biologie 
1993, is benoemd tot lector aquacultuur 
in deltagebieden aan de hZ university of 
applied sciences. 14 februari 2014.
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ir. j. Baas, wu-agrarische economie 
1946, is overleden op 94-jarige leeftijd. 
1 januari 2012.
ir. w.g. Beeftink, wu-tuinbouwplanten-
teelt 1951, is overleden op 88-jarige 
leeftijd. 16 maart 2014.
ir. d.t. Bremer, wu-cultuurtechniek a 
1978, is overleden op 62-jarige leeftijd. 
1 februari 2014.
ir. e.j. van Busschbach, wu-
bosbouw 1950, is overleden op 
91-jarige leeftijd. 23 december 2013.
dr. ir. j.H.M. davina, wu-biologie 
1977, is overleden op 62-jarige leeftijd. 
25 april 2014.
Mevrouw M. douma MSc, wu-
development and rural innovation 
2011, is overleden op 30-jarige leeftijd. 
19 maart 2014.
ir. B.w. Hartong van ark, wu-
landhuishoudkunde 1954 is overleden 
op 90-jarige leeftijd. 7 maart 2014.
prof. dr. ir. j.g.t. Hermsen, 
wu-landbouwplantenteelt 1954, is 
overleden. 2011.
ir. H.o. Hooghoudt, wu-bodemkunde 
en bemestingsleer 1969, is overleden 
op 74-jarige leeftijd. 
10 februari 2014.
ir. w.C.M. de klerk, wu-milieuhygiëne 
1990, is overleden op 65-jarige leeftijd. 
21 september 2013.
ir. H.j. kolkman, wu-zuivelbereiding 
1965, is overleden.
Mevrouw ir. S.a. loozekoot-
ten wolde, wu-huishoud- en 
consumentenwetenschappen 1996, 
is overleden op 42-jarige leeftijd. 
6 april 2014.
ir. th.k.e. Meijer, oud-werknemer 
wu, is overleden op 79-jarige leeftijd.  
3 april 2014.
ir. H.j.M. van Miltenburg, wu-
landbouwplantenteelt 1959, is 
overleden op 84-jarige leeftijd. 
17 november 2013.
ir. C. Mosselman, wu-landbouw-
techniek 1967, is overleden op 
74-jarige leeftijd. 12 juli 2013.
ir. H.R.F.M. pilzecker, wu-tuinbouw 
1954, is overleden op 92-jarige leeftijd. 
19 januari 2014.

ir. a.e.j. van der ploeg, wu-
zuivelbereiding 1954, is overleden op 
89-jarige leeftijd. 7 april 2014.
ir. p. de putter, wu-landbouwplanten-
teelt 1946, is overleden.
ir. p.e. Röhrig, wu-tropische 
plantenteelt 1953, is overleden op 
84-jarige leeftijd. 28 september 2011.
ir. p. Roodhuijzen, wu-landhuishoud-
kunde 1956, is overleden op 85-jarige 
leeftijd. 20 februari 2014.
ir. H. Scheer, wu-tropische bosbouw 
1953, is overleden.
ir. j.p.M. Schenkelaars, wu-
moleculaire wetenschappen 1984, 
is overleden op 55-jarige leeftijd. 
1 april 2014.
dr. ir. e.j. Scholten, wu-biologie 
1999, is overleden op 40-jarige leeftijd. 
16 maart 2014.
ir. F.H.M. Stappers, wu-moleculaire 
wetenschappen 1996, is overleden op 
41-jarige leeftijd. 2 oktober 2013.
prof. dr. ir. a. van tienhoven, 
wu-landschapsarchitectuur 1949, is 
overleden op 91-jarige leeftijd. 
31 januari 2014.
w.j. tigges, oud-werknemer wu, is 
overleden op 70-jarige leeftijd. 
26 februari 2014.
ir. g.j. van der torren, wu-
milieuhygiëne 1994, is overleden op 
44-jarige leeftijd. 15 februari 2014.
Baron ir. e.H. van tuyll van 
Serooskerken, wu-landhuishoudkunde 
1968, is overleden op 73-jarige leeftijd. 
14 juli 2013.
ir. w.p.n. vlasveld, wu-tuinbouw 
1946, is overleden op 93-jarige leeftijd. 
19 november 2013.
ir. H. völlmar, wu-tropische bosbouw 
1953, is overleden op 86-jarige leeftijd. 
5 april 2014.
ir. a. wesseling, wu-tuinbouw 1983, 
is overleden op 62-jarige leeftijd. 
13 maart 2014.
ir. j. wolthuis, wu-bosbouw 1971, 
is overleden op 69-jarige leeftijd. 
11 juni 2013.
ir. C.j.j. wouters, wu-
plantenveredeling 1972, is overleden 
op 67-jarige leeftijd. 9 februari 2014.

in MeMoRiaM

ir. katja Staartjes, wU-levensmiddelen-
technologie, nederlands succesvolste 
bergbeklimmer en eerste nederlandse 
vrouw op de Mount everest, heeft in 
maart haar derde boek gepresenteerd; 
Lopen over de grens, Great Himalaya 
trail door Nepal. een verslag in woord 
maar vooral ook in beeld van een 
2000 kilometer lange tocht door de 
Himalaya. 
www.katjastaartjes.nl/nl/boeken

Duurzame Jonge 100
Drie alumni en twee medewerkers van 
Wageningen University prijken in de 
Duurzame Jonge 100, de lijst met ‘de meest 
innovatieve en inspirerende jonge mensen op 
het gebied van duurzaamheid in Nederland’, 
een nieuw initiatief.
De duurzame alumni zijn:
Marjolein Helder, WU-Environmental 

Technology 2008, oprichter van 
energiebedrijf Plant-e

Liset Meddens, WU-International 
Development Studies 2010, coördinator bij 
de internationale beweging Fossil 

 Free NL
Loes Mertens, WU-Organic Agriculture 

2009, plantenveredelaar bij De Bolster, 
zaadteeltbedrijf voor biologische zaden.

De medewerkers van Wageningen University:
Kimo van Dijk, UvA-Biological Sciences 

2010, onderzoeker duurzame landbouw en 
nutriëntenkringloop, met als specialisatie 
fosforzekerheid 

Bart van Roekel, duurzaamheidsmedewerker 
aan Wageningen UR, beter bekend als The 
Green Man.

Met Katja Staartjes 
door de Himalaya



BIJEENKOMSTEN
Info: www.klv.nl (tenzij anders vermeld)

10 juni
Young KLV - Training Snellezen 

11 juni
Algemene ledenvergadering KLV

12 juni
Wageningen Business Café – Gala

19 juni
Wereldlezing - Grondbeleid

20 juni 
VWI workshop - Female Leadership & 
Ambition (Engels)

18 september
Wageningen Business Café

3 oktober
KLV workshop - LinkedIn voor beginners 
(40+)

7 oktober
Sollicitatiecafé voor young professionals

16 oktober 
Wageningen Business Café

17 oktober
Reünie voor 50e–jaars alumni 2014, 
georganiseerd door Wageningen University 
  
31 oktober
KLV Workshop - Social Media zakelijk (40+)

1 november
Reünie voor 25e jaars alumni (startjaar 
1989)

1 november
VWI - Vijfde lustrum

Ondernemerschap is in, met name onder 
de jongere KLV-leden. KLV wil ze daar 
graag bij helpen. Een belangrijke partner 
daarin is StartLife. Ideeën als garnalen 
kweken, tweedehands kleding verkopen 
of vacaturefilmpjes maken zijn inmid-
dels zijn uitgegroeid tot een bedrijfje, 
met ondersteuning en een microkrediet 
van StartLife. “Ons doel is puur om on-
dernemerschap te belonen”, vertelt Jan 
Meiling van StartLife. “Het risicoprofiel 
mag hoog zijn. Eigenlijk gaat het té vaak 
goed.”

“Studenten zijn al in een vroege fase 
welkom“, vertelt Meiling. “In een eerste 
gesprek beoordelen we hun idee op reali-
teitsgehalte: is het een team, hebben ze 
de competenties, zijn ze communicatief? 
Een vrij subjectief eerste oordeel. Als dat 
goed uitpakt beslist de review-commissie 
van StartLife of we een microkrediet bie-
den.”

Zo’n microkrediet is een zachte lening 
van maximaal 10.000 euro, met een lage 
of geen rente en een lange looptijd. “We 
accepteren dat de helft van het geld niet 
terugkomt”, zegt Meiling. “Eigenlijk gaat 
het te vaak wél goed. Het ambitieniveau 
ligt soms laag: studenten zijn al blij als 
hun productmarkt rijp is, als ze een beetje 
omzet maken, als hun founders gedekt zijn 
en ze er met z’n tweeën van kunnen leven. 
Dat past bij de Wageningse mentaliteit: 
risicomijdend en sociaal bewogen, er zit 
altijd wel een wel een sociaal of duurzaam 
aspect aan het initiatief. Terwijl wij ook 

STARTLIFE:
LOKET VOOR
ONDERNEMENDE 
STUDENTEN

graag zien dat ze het uiterste eruit halen. 
Uiteindelijk heb je dan meer impact.”

Het onderwijsaanbod is steeds meer ge-
richt op ondernemerschap. “Dat merken 
we, maar nog niet genoeg”, zegt Meiling. 
“Het aantal intakes stijgt; we hebben nu 
contact met twintig starters waarvan tien 
met een microkrediet. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat er nog veel meer in zit.”

StartLife en KLV zijn letterlijk buren. “We 
werken veel samen met KLV, bijvoorbeeld 
in de Businesscafés die we organiseren. 
Je ziet daar veel Wageningers die zich 
opwerpen als coach, als informal investor 
of als iemand die deuren kan openen. Veel 
alumni hebben affiniteit met ondernemer-
schap en het is natuurlijk een enorme plus 
dat starters ook uit dat netwerk kunnen 
putten.”

StartLife, een samenwerkingsinitiatief van 
onder meer Wageningen UR en Ontwik-
kelingsmaatschappij Oost NV, is het loket 
voor startende ondernemers. Behalve 
ondernemende studenten ondersteunen 
zij ook zogenaamde ‘technostarters’ in de 
sectoren Agro, Food en Leefomgeving, om 
innovatieve kennis te laten doorstromen 
naar de markt. 
Meer informatie vindt u op start-life.nl

‘JURIDISCHE CHECKLIST’
BIJ ARBEIDSKWESTIES
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Je hebt een geschil met je werkgever 
of twijfelt over het tekenen van een 
concurrentiebeding, wat is dan een 
realistische positie? Je overweegt om 
voor jezelf te beginnen, waar moet je 
rekening mee houden? Het zijn maar 
een paar voorbeelden van situaties van 
waaruit KLV-leden aankloppen bij de 
Ingenieursrechtshulp die KLV aanbiedt. 
We vroegen Pieter Tubbergen, sinds 
1995 ‘huisadvocaat’ van KLV, hoe dat in 
zijn werk gaat en welke vragen hij zoal 
tegenkomt.

Hoe vaak wordt er gebeld? Is dat meer of 
minder geworden in de loop van de tijd?
“Vroeger waren de eerste contacten altijd 
telefonisch maar tegenwoordig stellen 
mensen hun vragen vaak rechtstreeks per 
e-mail. Het is natuurlijk wel zo praktisch 
als mensen in een e-mail de zaken al op 
een rijtje hebben gezet en ook belang-
rijke stukken kunnen meesturen. Aan het 
aantal vragen kun je zien dat het leden-
aantal van het KLV in de loop van de tijd 
flink is gegroeid en ook dat er nu veel 
meer zzp-ers en zelfstandige ondernemers 
zijn dan vroeger.”

Met welke vragen bellen mensen?
“Dat is heel divers. Veel vragen hebben te 
maken met arbeidsrecht: hoe zit het nou 
precies met detachering? Mag mijn werk-
gever mij verplichten tot het tekenen van 
een concurrentiebeding? Is het verstandig 
om deel te nemen aan een aandelenplan? 
Soms is er sprake van een arbeidsconflict: 
mijn werkgever en ik willen niet met 
elkaar verder, wat is mijn positie, kan 
ik een vergoeding eisen? Of vragen over 
pensioen of sociale zekerheidsrecht. En 

natuurlijk vragen over het starten van een 
eigen bedrijf. Wat zijn de voor- en nade-
len van een eenmanszaak ten opzichte 
van een bv; de fiscale voordelen maar ook 
de aansprakelijkheden?
In principe is de rechtshulp bedoeld voor 
arbeidsgerelateerde vragen, maar soms 
komen ook andere kwesties aan bod. 
Bijvoorbeeld wanneer de andere partij 
zijn afspraken niet nakomt bij de koop of 
verkoop van een huis. Die ruimte is er ook 
wel, de scheiding is niet zo strikt. Werk 
en privé hangen bovendien vaak samen. 
Als je een eigen bedrijf begint heeft dat 
nu eenmaal consequenties voor je eigen 
vermogen en dat van je partner, daar 
moet je afspraken over maken en ook 
daar willen we graag bij helpen.”

Zijn er patronen te zien in het type 
vragen?
“Sinds de crisis krijgen we meer vragen 
aan de ‘verdedigende’ kant. Over sociale 
plannen, over iemands positie in de on-
derhandelingen over ontslagvergoedingen. 
En aanzienlijk meer vragen over het star-
ten van een eigen bedrijf. Daarvoor ging 
het veel vaker over de extra’s die je kon 
bedingen bij een nieuw arbeidscontract, 
of over aandelenplannen.
Aan het type vragen van de laatste tijd 
kunnen we overigens aflezen dat het be-
ter gaat met de economie: het zijn weer 
vaker vragen over wat er extra kan, de 
‘leuke dingen’. Of vragen van groeiende 
bedrijven, bijvoorbeeld van zzp-ers die 
na een aantal jaar overwegen om serieus 
ondernemer te worden.”

Hoe gaat een traject in zijn werk?
“Vanuit KLV geldt de regeling waarbij 

KLV-leden het eerste half uur vergoed 
krijgen. Daarna geldt een voordelig tarief. 
In dat eerste half uur proberen we zo veel 
mogelijk te bereiken. In zo’n gesprek, 
meestal telefonisch, probeer ik zo snel 
mogelijk de juridische vraag boven water 
te krijgen. We analyseren het probleem 
en komen dan met concrete adviezen. 
Meestal is dat een concrete checklist met 
de belangrijke juridische punten die de 
beller vervolgens moet regelen of moet 
(laten) uitvoeren: dit moet u bespreken 
met uw notaris, dit met uw werkgever en 
dat moet u regelen met betrekking tot uw 
aansprakelijkheid. Dat kan in een ver-
volgtraject met ons bureau, maar ook op 
een andere manier. Geen abstract advies, 
maar concrete en praktische zaken waar 
een niet-jurist concreet iets mee kan.”

Pieter Tubbergen is als advocaat bij 
Schaap en Partners in Rotterdam verbon-
den aan KLV’s Ingenieursrechtshulp. Hij is 
telefonisch en per e-mail te bereiken, via 
de website van KLV. Voor KLV-leden is het 
eerste half uur gratis. 
Meer informatie en contactgegevens 
vindt op klv.nl/ingenieursrechtshulp

Foto: Shutterstock

Foto: Guy Ackermans
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georganiseerd door Wageningen University 
  
31 oktober
KLV Workshop - Social Media zakelijk (40+)

1 november
Reünie voor 25e jaars alumni (startjaar 
1989)

1 november
VWI - Vijfde lustrum

Ondernemerschap is in, met name onder 
de jongere KLV-leden. KLV wil ze daar 
graag bij helpen. Een belangrijke partner 
daarin is StartLife. Ideeën als garnalen 
kweken, tweedehands kleding verkopen 
of vacaturefilmpjes maken zijn inmid-
dels zijn uitgegroeid tot een bedrijfje, 
met ondersteuning en een microkrediet 
van StartLife. “Ons doel is puur om on-
dernemerschap te belonen”, vertelt Jan 
Meiling van StartLife. “Het risicoprofiel 
mag hoog zijn. Eigenlijk gaat het té vaak 
goed.”

“Studenten zijn al in een vroege fase 
welkom“, vertelt Meiling. “In een eerste 
gesprek beoordelen we hun idee op reali-
teitsgehalte: is het een team, hebben ze 
de competenties, zijn ze communicatief? 
Een vrij subjectief eerste oordeel. Als dat 
goed uitpakt beslist de review-commissie 
van StartLife of we een microkrediet bie-
den.”

Zo’n microkrediet is een zachte lening 
van maximaal 10.000 euro, met een lage 
of geen rente en een lange looptijd. “We 
accepteren dat de helft van het geld niet 
terugkomt”, zegt Meiling. “Eigenlijk gaat 
het te vaak wél goed. Het ambitieniveau 
ligt soms laag: studenten zijn al blij als 
hun productmarkt rijp is, als ze een beetje 
omzet maken, als hun founders gedekt zijn 
en ze er met z’n tweeën van kunnen leven. 
Dat past bij de Wageningse mentaliteit: 
risicomijdend en sociaal bewogen, er zit 
altijd wel een wel een sociaal of duurzaam 
aspect aan het initiatief. Terwijl wij ook 

STARTLIFE:
LOKET VOOR
ONDERNEMENDE 
STUDENTEN

graag zien dat ze het uiterste eruit halen. 
Uiteindelijk heb je dan meer impact.”

Het onderwijsaanbod is steeds meer ge-
richt op ondernemerschap. “Dat merken 
we, maar nog niet genoeg”, zegt Meiling. 
“Het aantal intakes stijgt; we hebben nu 
contact met twintig starters waarvan tien 
met een microkrediet. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat er nog veel meer in zit.”

StartLife en KLV zijn letterlijk buren. “We 
werken veel samen met KLV, bijvoorbeeld 
in de Businesscafés die we organiseren. 
Je ziet daar veel Wageningers die zich 
opwerpen als coach, als informal investor 
of als iemand die deuren kan openen. Veel 
alumni hebben affiniteit met ondernemer-
schap en het is natuurlijk een enorme plus 
dat starters ook uit dat netwerk kunnen 
putten.”

StartLife, een samenwerkingsinitiatief van 
onder meer Wageningen UR en Ontwik-
kelingsmaatschappij Oost NV, is het loket 
voor startende ondernemers. Behalve 
ondernemende studenten ondersteunen 
zij ook zogenaamde ‘technostarters’ in de 
sectoren Agro, Food en Leefomgeving, om 
innovatieve kennis te laten doorstromen 
naar de markt. 
Meer informatie vindt u op start-life.nl

‘JURIDISCHE CHECKLIST’
BIJ ARBEIDSKWESTIES
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Je hebt een geschil met je werkgever 
of twijfelt over het tekenen van een 
concurrentiebeding, wat is dan een 
realistische positie? Je overweegt om 
voor jezelf te beginnen, waar moet je 
rekening mee houden? Het zijn maar 
een paar voorbeelden van situaties van 
waaruit KLV-leden aankloppen bij de 
Ingenieursrechtshulp die KLV aanbiedt. 
We vroegen Pieter Tubbergen, sinds 
1995 ‘huisadvocaat’ van KLV, hoe dat in 
zijn werk gaat en welke vragen hij zoal 
tegenkomt.

Hoe vaak wordt er gebeld? Is dat meer of 
minder geworden in de loop van de tijd?
“Vroeger waren de eerste contacten altijd 
telefonisch maar tegenwoordig stellen 
mensen hun vragen vaak rechtstreeks per 
e-mail. Het is natuurlijk wel zo praktisch 
als mensen in een e-mail de zaken al op 
een rijtje hebben gezet en ook belang-
rijke stukken kunnen meesturen. Aan het 
aantal vragen kun je zien dat het leden-
aantal van het KLV in de loop van de tijd 
flink is gegroeid en ook dat er nu veel 
meer zzp-ers en zelfstandige ondernemers 
zijn dan vroeger.”

Met welke vragen bellen mensen?
“Dat is heel divers. Veel vragen hebben te 
maken met arbeidsrecht: hoe zit het nou 
precies met detachering? Mag mijn werk-
gever mij verplichten tot het tekenen van 
een concurrentiebeding? Is het verstandig 
om deel te nemen aan een aandelenplan? 
Soms is er sprake van een arbeidsconflict: 
mijn werkgever en ik willen niet met 
elkaar verder, wat is mijn positie, kan 
ik een vergoeding eisen? Of vragen over 
pensioen of sociale zekerheidsrecht. En 

natuurlijk vragen over het starten van een 
eigen bedrijf. Wat zijn de voor- en nade-
len van een eenmanszaak ten opzichte 
van een bv; de fiscale voordelen maar ook 
de aansprakelijkheden?
In principe is de rechtshulp bedoeld voor 
arbeidsgerelateerde vragen, maar soms 
komen ook andere kwesties aan bod. 
Bijvoorbeeld wanneer de andere partij 
zijn afspraken niet nakomt bij de koop of 
verkoop van een huis. Die ruimte is er ook 
wel, de scheiding is niet zo strikt. Werk 
en privé hangen bovendien vaak samen. 
Als je een eigen bedrijf begint heeft dat 
nu eenmaal consequenties voor je eigen 
vermogen en dat van je partner, daar 
moet je afspraken over maken en ook 
daar willen we graag bij helpen.”

Zijn er patronen te zien in het type 
vragen?
“Sinds de crisis krijgen we meer vragen 
aan de ‘verdedigende’ kant. Over sociale 
plannen, over iemands positie in de on-
derhandelingen over ontslagvergoedingen. 
En aanzienlijk meer vragen over het star-
ten van een eigen bedrijf. Daarvoor ging 
het veel vaker over de extra’s die je kon 
bedingen bij een nieuw arbeidscontract, 
of over aandelenplannen.
Aan het type vragen van de laatste tijd 
kunnen we overigens aflezen dat het be-
ter gaat met de economie: het zijn weer 
vaker vragen over wat er extra kan, de 
‘leuke dingen’. Of vragen van groeiende 
bedrijven, bijvoorbeeld van zzp-ers die 
na een aantal jaar overwegen om serieus 
ondernemer te worden.”

Hoe gaat een traject in zijn werk?
“Vanuit KLV geldt de regeling waarbij 

KLV-leden het eerste half uur vergoed 
krijgen. Daarna geldt een voordelig tarief. 
In dat eerste half uur proberen we zo veel 
mogelijk te bereiken. In zo’n gesprek, 
meestal telefonisch, probeer ik zo snel 
mogelijk de juridische vraag boven water 
te krijgen. We analyseren het probleem 
en komen dan met concrete adviezen. 
Meestal is dat een concrete checklist met 
de belangrijke juridische punten die de 
beller vervolgens moet regelen of moet 
(laten) uitvoeren: dit moet u bespreken 
met uw notaris, dit met uw werkgever en 
dat moet u regelen met betrekking tot uw 
aansprakelijkheid. Dat kan in een ver-
volgtraject met ons bureau, maar ook op 
een andere manier. Geen abstract advies, 
maar concrete en praktische zaken waar 
een niet-jurist concreet iets mee kan.”

Pieter Tubbergen is als advocaat bij 
Schaap en Partners in Rotterdam verbon-
den aan KLV’s Ingenieursrechtshulp. Hij is 
telefonisch en per e-mail te bereiken, via 
de website van KLV. Voor KLV-leden is het 
eerste half uur gratis. 
Meer informatie en contactgegevens 
vindt op klv.nl/ingenieursrechtshulp

Foto: Shutterstock

Foto: Guy Ackermans
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Stimulans voor de groenteteelt in indonesië
in indonesië is de groenteproductie te laag om 
iedereen van een evenwichtig dieet te voor-
zien. bovendien staat de teelt onder druk door-
dat tuinbouwgebieden rond de steden ten prooi 
vallen aan stadsuitbreiding. om voor een geva-
rieerder menu te zorgen, werkt wageningen 
ur samen met nederlandse bedrijven en 
indonesische partners aan het vegiMPact-
programma, dat wordt gefinancierd door de 
nederlandse rijksoverheid. ‘in vier jaar tijd zul-

len we tienduizend groentetelers advies geven 
over een hogere, meer duurzame productie’, 
vertelt coördinator arij everaarts. 
in de kustvlakte aan de noordkant van java 
loopt bovendien een proef met permanente 
groenteteelt. nu wisselen de boeren groenten 
af met rijst. ‘dat is slecht voor de structuur 
van de grond en de productiviteit van groente’, 
aldus everaarts. ‘rijst is niet bederfelijk en kan 
ook van buiten java worden aangevoerd. bij 

groenten is dat zonder gekoeld transport niet 
mogelijk.’ 
om de telers een extra steuntje in de rug te 
geven, krijgt ook de marketing een impuls. ‘wij 
leren ze bijvoorbeeld om de beste sjalotten, 
nu een bulkproduct, apart te houden en mooi 
te verpakken. die kunnen voor een hogere 
prijs in jakarta worden verkocht.’ 
Info: arij.everaarts@wur.nl, 
www.vegimpact.com W

mailto:arij.everaarts@wur.nl
http://www.vegimpact.com



