
Ixo 

30 6RA3ANT 

Het Brabant van soja tot quinoa 

Dé eiwitregio van 
Europa? Brabantse 
boeren zijn er 
vernieuwend 
genoeg voor, vindt 
de wetenschapper,  

dooTh 	1Ln' 

DEN BOSCH - In de schaduw van 
stallen propvol varkens en kip-
pen, aan de rand van uitgestrekte 
maIsakkers, moet de Brabantse 
landbouw zich opnieuw gaan ut-
vinden. 'Duurzaam' luidt het mot-
to. Wie weet komt daar nog eens 
deze slogan van: 'Brabant, van 
soja tot quinoa'. Het zou een 'tran-
side' van formaat zijn: hoe her 
Brabant van de intensieve veehou-
derij internationaal voorop gaat 
met 'nieuwe eiwitten' als vlees-
vervangerS. 
John Grin, professor aan de 
Universiteit van Amsterdamm, ziet 
Brabant als Europese eiwitregio 
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collega Johan Schot, verbonden deel door LIB werd gefinancierd. 	Primeur voor Bergeijk dit jaar: de eerste oogst in Nederland van quinoa, een eiwitrijk gewas 	h 
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Dalco Food, uit Oss, 
heeft in zijn assortiment 
de Bonenburger (foto) 
opgenomen. Het pu-
bliek moet gaan vallen 
voor het eiwitrijk brood-
je met een 'bite' dat niet 
voor een hamburger on-
derdoet. 
In september is op een 
akker in Bergeijk voor 
het eerst Nederlandse 
quinoa geoogst. Het ei-
witrijke gewas wordt als 
'de nieuwe aardappel' 
aan de man gebracht. 
De Aalsthoeve, biolo-
gisch rnelkveebedrijf  in 
Esbeek, vervangt in de 
wei witte door rode kla-
ver. Dat moet meer 

wei en een vrijloopstal; burgse Varkenshuis. 
melkveebedrijf de Reg- 'Hulpboeren' verzorgen 
te Heijden in Riel wil zo twee varkens, Vlekkie 
dicht mogelijk bij de na- en Spekkie, maar slach- 
tuur blijven. ten ze ook. 
Biotrio, akkerbedrijf in In Den Dungen beschikt 
Langeweg, maakt furore Christien Ondersteijn 
met vaste rijpaden tus- samen met haar man, 
sen de gewassen op broer en schoonzus 
basis van gps. over een klimaatneutra- 
Organic Goatmilk le melkveestal waaruit 
Coöperatie uit Biezen- de helft minder broei- 
mortel haakte in op de kasgassen en ammoniak 
actie 'Adopteer een ontsnapt. 
geit' van Oxfam Novib De Kruidenaer pioniert 
en levert nu geiten aan vanuit Etten-Leur met 
boeren in Bangladesh. het telen van kruiden 
Beeldend kunstenares op water. Zo heeft de 
Tineke Schuurmans ont- kok in zijn restaurant 
lokt discussie over ons altijd verse kruiden 
voedsel met haar Til- binnen handbereik. 

av 

melk opleveren. 
Kalfjes die vier maan-
den bij de koe blijven, 
struiken en bomen in de 
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vernieuwend 
genoeg voor, vinLIL  
de wetenschapper. 

door Tom Tacke 

DEN BOSCH - In de schaduw van 
stallen propvol varkens en kip-
pen, aan de rand van uitgestrekte 
maIsakkers, moet de Brabantse 
landbouw zich opnieuw gaan uit-
vinden. 'Duurzaam' luidt her mot-
to. Wie weet komt daar nog eens 
deze slogan van: 'Brabant, van 
soja tot quinoa'. Her zou een 'tran-
sitie' van formaat zijn: hoe her 
Brabant van de intensieve veehou-
derij internationaal voorop gaat 
met 'nieuwe eiwitten' als vlees-
vervangers. 
John Grin, professor aan de 
Universiteit van Amsterdam, ziet 
Brabant als Europese eiwitregio 
helemaal zitten. Samen met zijn 
collega Johan Schot, verbonden 
aan de University of Sussex, heeft 
Grin een studie gemaakt van de 
agrarische vernieuwingsdrang in 
Brabant. Beiden zijn onder de in-
druk van war er zoal in Brabant is 
opgebloeid onder de regie van 
Landbouw Innovatie Brabant 
(LIB), her samenwerkingsverband 
van boerenorganisatie ZLTO en 
de provincie. Die twee partijen 
vroegen Grin en Schot het werk 
van LIB te evalueren. 
Van naamsbekendheid buiten het 
agrarische wereidje mag LIB am-
per werk hebben gemaakt, het 
platform ondersteunde sinds 1995 
wel zo'n zeshonderd projecten. 
Daarin ging in totaal zo'n 100 mu-
joen euro om, waarvan een tiende 

Landbouw Innovatie 
Brabant ondersteunde 
vanaf 1995 zo'n zeshonderd 
experimentele projecten  

deel door LIB werd gefinancIerd. 
Dat een ecologische niche ook 
kan renderen, bewijst volgens 
Grin en Schot Bio+. War als een 
klein project rondom biologische 
producten begon, is nu goed voor 
een jaaromzet van 50 miljoen. 
Blijf daarom 'projecten met lef 
een duwtje in de rug geven, beve-
len Grin en Schot aan. Maar de 
twee vinden het ook hoog tijd dat 
Brabant gaat 'opschalen', wil de 
landbouw zich er kunnen ont-
worstelen aan de 'eenzijdige 
focus op productiviteit' uit het 
recente verleden. 
Op het experimenteel succes van 
één ondernemer zou vaker struc-
tuur moeten volgen. Lichtend 
voorbeeld is de Rondeelstal, die 
kippen binnen en buiten laat 
rondscharrelen, compleet met 
stothad ook. Vanuit Eersel wordt 
het dier- en milieuvriendelijk 
concept nu uitgerold, dankzij 
vaste afnemers als de Veghelse 
cateraar Hutten en support van 
de Dierenbescherming. 

Pdmeur voor Bergeijk dft jear: de eerste oogst in Nederland van quinoa, een eiwitrijk gewas uit de Andes. 
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