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We hebben te maken met een krisis in de akkerbouw. Na de

overschotten in de zuivelsektor produceren nu ook de akkerbou-

wers voedseloverschotten. De dalende prijs die ze voor hun pro-

dukten krijgen noopt alleen maar tot een hogere produktie om

toch een redelijk inkomen te bereiken.

Wij zijn daarom begonnen ze

te betalen om alsjeblieft niets

te produceren of in 's hemels-

naam maar populieren op hun

akkers te zetten, maar braak-

leggingsregelingen en hout-

teeltsubsidies bieden een

troosteloos perspektief:

leegloop van het platteland en

verloedering van het kultuur-

landschap.

Geen wonder dat naarstig ge-

zocht wordt naar andere op-

lossingen: o.a. agrarische pro-

duktie van grondstoffen voor

de industrie in de non-food

sektor, ook wel aangeduid met

de weinig verhelderende term

agrifikatie.

A K K E R B O U W

Dit tweede perspektief oogt veel aardiger: niet
alleen voor de leefbaarheid van het platteland
en het onderhoud van het landschap, maar ook
voor het milieu: produkten uit agrarische, dus
organische grondstoffen zijn meestal afbreek-
baar en dus precies wat we nodig hebben om
niet in ons eigen vuil om te komen. Je kunt daar-
bij denken aan afbreekbare plastics, plantaar-
dige smeer- en dieselolie, milieuvriendelijke
bestrijdingsmiddelen enz. De 'commissie van
wijze mannen', voorjaar '90 ingesteld om de
konflikten tussen boze boeren en de overheid te
sussen, geeft dan ook bij haar oplossingen voor
de lange termijn naast herstrukturering en exten-
sivering een belangrijke plaats aan de stimule-
ring van agrifikatie.

Henk Hitlding bi] cen proefveld met hennep

Aktïeprog ra mm a

Het 'aktieprogramma agrifikatie' van de NRLO
(nationale raad voor landbouwkundig onder-
zoek) geeft een overzicht van thema's-die zich
voor agrifikatie ienen:
• Onderzoek naar het gebruik van hennep voor

de papierindustrie is al in een vrij ver ge-
vorderd stadium, maar ook stro, riet en oli-
fantsgras, een 4 m hoog bamboeachtig gewas,
komen daarvoor in aanmerking.

• Vlas blijft interessant voor textiel, maar is door
z'n grote sterkte ook geschikt voor bouw- en
komposietmaterialen, o.a. als vervanger van
asbest.

• Plantaardige oliën en vetten fenen zich voor

smeermiddelen, wasmiddelen, coatings en
verven. Denk aan bekende gewassen als
koolzaad en vias, maar ook aan karwij,
koriander, goudsbloem en judaspenning.
Koolzaadolie kan bovendien een alternatief
zijn voor dieselolie.
Koolhydraathoudende gewassen zijn mogelij-
ke producenten van afbreekbare plastics en
geoxideerde koolwaterstoffen die o.a. in
wasmiddelen kunnen worden toegepast. Je
kunt denken aan granen, aardappels en
bieten, maar ook aan onbekendere planten
als aardpeer en cichorei.
Afbreekbare plastics vormen nog een hoofd-
stuk apart: de term 'afbreekbaar' blijkt nl.
voor meerdere uitleg vatbaar. Momenteel
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K. G. Hamster uit Nieuwwolda verbouwt karwij
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worden plastics gefabriceerd waaraan 5 %
zetmeel is toegevoegd. Dit percentage kan
waarschijnlijk nog drastisch verhoogd worden
(50 %). Het zetmeel biedt openingen voor
bakteriën om het plastic te desintegreren,
maar er blijven kleine plastic korreltjes achter
die door hun verspreiding in het milieu mis-
schien nog wel schadelijker zijn dan een
plastic zak die heel blijft.
Veel interessanter is dus de ontwikkeling van
een voor 100 % afbreekbaar plastic, reeds
mogelijk, maar nog erg duur.
Uiteraard is daar dan nog het gebruik van
biomassa voor energie, zoals bio-ethanol. Het
ekonomisch rendement daarvan is echter nog
ver weg en over het energierendement en de
beperking van milieuvervuiling door het
gebruik van biobrandstoffen bestaan ernstige
twijfels. Het lijkt erop dat de input aan energie
voor teelt, gewasbescherming, kunstmest,
oogst en produktie van ethanol groter is dan
de uiteindelijke output. Hoe het met de ener-
giebalans van koolzaadolie staat is mij niet
bekend.

Goed voor het milieu?

Als speciaal milieugerichte agrifikatiethema's
noemt de stuurgroep in de eerste plaats plant-
aardige gewasbeschermingsmiddelen, waar-
voor karwij, maar ook afrikaantje en pyrethrum
in aanmerking komen.
Ten tweede de z.g. 'slow-release'-produkten, die
het mogelijk maken meststoffen en bestrijdings-
middelen gedoseerd vrij te laten komen en
daardoor veel efficiënter te gebruiken. Je kunt ze
maken uit aardappelzetmeel!
Ten derde afbreekbare smeermiddelen, bv. uit
koolzaad; in landen als de BRD en Zwitserland
al verplicht in sektoren als bosbouw, watersport
en voedingsmiddelenindustrie.
Het zal duidelijk zijn dat de haalbaarheid van dit
soort projekten mede afhankelijk is van politieke
ondersteuning en mn. van milieuwetgeving.
Overigens moeten uiteraard ook de agrifikatie-
projekten zelf vanuit milieu-oogpunt kritisch
gevolgd worden: als de produktie zelf vervuilend
of energie-verslindend is schieten we er weinig
mee op.

De milieubeweging, door mij om haar mening
gevraagd in de persoon van Reinder Hoekstra
van de Miüeuraad Drenthe, mist in het algemeen
bij publikaties over agrifïkatie een fotale kefen-
analyse: wat stop je erin vanaf het begïn van de
agrarische produktie tot het eind van de indus-
triële en hoe verhoudt zich dat tot het produkt
wat je krijgt.
Bij een produkt als bio-ethanol blijkt het rende-
ment op zijn minst twijfelachtig. Bij een produkt
als afbreekbaar plastic zou zo'n analyse ook
gemaakt moeten worden en die totale produktie-
lijn zou dan afgezet moeten worden tegen de
mogelijkheid konventionele plastics te recyclen
en het gebruik van plastic in het algemeen terug
te dringen.

Geld voor onderzoek

Op verschillende punten wordt geld gepompt in
onderzoek naar nieuwe produkten van agrari-
sche oorsprong. De grootste koncentratie onder-
zoekers zit bij het sinds september '89 operatio-
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neie ATO (Agrotechnologisch Onderzoeks-
instituut) in Wageningen, waar 60-80 man bezig
zijn met agtïfikatie-onderzoek.
Om zo snel mogelijk tot doelmatige resultaten te
komen legt het ATO nauwe kontakten met de
industrie, zodat direkt op de industriële eisen
ingespeeld kan worden. Dr. W. M. J. van Gelder,
research-manager van de afdeling agrifikatie:
'Eén van onze belangrijkste taken is te proberen
het gattussen de voorstellen van de landbouw-
kundige onderzoekers en de eisen van de indus-
trie m.b.t. prijs/kwaliteitsverhoudingen van
grondstoffen te dichten/De industrie is en-
thousiast, aldus Van Gelder, en financiert dan
ook een belangrijk deel van het onderzoek. Het
ATO hoopt binnen een termijn van 2 tot 5 jaar
met de eerste konkrete resultaten voor de akker-
bouw te komen.
Hoewel de afgelopen jaren misschien een beeld
ontstaan is van morrende boeren die prijs-
garanties en subsidies eisen voor de konventio-
nele produkten en verder maar afwachten wat er
op ze afkomt zijn enkele van de verst gevorderde
agrifikatieprojekten: hennep, karwij en vlas, juist
gebaseerd op initiatieven van de boeren zelf

Hennep in de Veenkoloniën

In 1980 ging een aantal verontruste boeren uit
het fabrieksaardappelgebied (de Veenkoloniën
en een groot deel van Drente) rond de tafel
zitten. Het ging slecht met Avebe en de pro-
blemen van de aardappelmoeheid begonnen toe
te nemen. Zo ontstond de 'Werkgroep Veenkolo-
niën', waarvan Henk Hidding uit Orvelterveld
sekretaris is.
Henk Hidding: 'De specialisatie in de akker-
bouw, die 25 jaar geleden sterk werd gepro-
moot, betekent nu juist haar zwakte, er moeten
meer poten onder hef bedrijf.'In hetfabrieks-
aardappeltelend gebied is nl. steeds meer 'che-
mie' nodig om te kunnen produceren, de teelt is
tè intensief: 'Je kunt de natuurwetten niet steeds
blijven overschrijden. 'Vandaar dat de Werk-
groep Veenkoloniën op zoek ging naar een
'vierde gewas', naast aardappelen, suikerbieten
en graan.
Dat vierde gewas moest aan een aantal voor-
waarden voldoen: het moest een renderend
gewas zijn, niet konkurrerend met bestaande
gewassen hier of in de derde wereld, met weinig
chemische middelen te telen en geschikt voor de
verbetering van de toestand van de bodem. Uit
Wageningen kwam de suggestie van hennep
voor de papierindustrie. Dit gewas bleek aardig
aan de voorwaarden te voldoen: het werkt
struktuurverbeterend, groeit snel en wordt zo
hoog dat onkruid weinig kans krijgt. Voor het
'schoonhouden' van de grond heeft het echter
niet dezelfde kwaliteiten als graan, dat de ont-
wikkeling van bepaalde mikro-organismen
onderdrukt en daardoor onmisbaar blijft voor
het bouwplan.

Er startte een onderzoek naar de haalbaarheid
van hennepteelt, gefinancierd door het ministerie
van landbouw. Na enige stagnatie midden jaren
'80 kreeg dit onderzoek in '88 onder invloed van
de dalende prijzen in de akkerbouw een nieuwe
impuls. Er werd een hennepprojekt in het leven
geroepen waarin de landbouworganisaties, de
noordelijke provincies, de ministeries van land-
bouw en ekonomische zaken en de industrie
deelnemen en er kwam ƒ 14,5 miljoen voor
onderzoek. Dit onderzoek wordt voor een groot
deel uitgevoerd bij het ATO, dat goede ver-
wachtingen heeft.
Een voordeel van hennep boven hout is dat het
een éénjarig gewas is, dus in te passen in het
bouwplan en veel flexibeler wat produktieom-
vang betreft. Het ATO ziet mogelijkheden voor
50-60.000 ha.
De oogsttechniek is niet ingewikkeld, maar het
verwerkingsproces wèl: het moet milieuvriende-
lijk, rendabel en optimaal naar energieverbruik
zijn en volgens de modernste processen van de
papierindustrie funktioneren. Daar wordt mo-
menteel aan gewerkt. De grote vraag is of de
prijs/kwaliteitsverhoudingen van de henneppulp
haalbaar te krijgen zijn voor industrie èn akker-
bouw. Het is de bedoeling binnen een termijn
van drie jaar aan te geven of het mogelijk is om
in het noorden van het land een proeffabriek te
bouwen.
De Werkgroep Veenkoloniën is teleurgesteld:
'Dergelijk langdurig onderzoek op laboratori-
umschaal is niet meer nodig, wij pleiten ervoor
om nog dit jaar de proeffabriek te starten.' Henk
Hidding: 'We zouden er nu 30.000 ha voor vrij
kunnen maken. Als we nog 7-8 jaar moeten
wachten kan dat misschien niet meer. 'Hij is van
mening dat de reguliere landbouworganisaties
zich veel te afwachtend opstellen. De werkgroep
zelf is naar de Groningse universiteit gestapt om
onderzoek naar de afzetmogelijkheden van
henneppulp te laten doen en denkt er nu over een
hennep-produktiegroep in het leven te roepen.
Die produktiegroep kan dan met een aanbod de
markt op: 'Wij hebben de vezel, wie wil het
kopen?''Het zou een unieke aanpak zijn.
Vooralsnog ziet het er over het algemeen niet
naar uit dat hennep dè oplossing wordt voor de
Veenkoloniën. Berekeningen wijzen uit dat de
opbrengst van hennep voorlopig nog niet hoger
is dan die van graan en veel lager dan die van
suikerbieten een aardappelen. Hennep zou dus
naast graan kunnen roteren in het bouwplan,
maar graan blijft nodig om de grond schoon te
houden, zeker nu blijkt dat het voor dit gebied zo
schadelijke 'noordelijk wortelknobbelaaltje' ook
hennep lekker vindt. Het zoeken naar andere
oplossingen blijft dus noodzakelijk: méér gewas-
sen, evt. terug naar het gemengd bedrijf en
bedrijfssanering. Henk Hidding zelf heeft zich al
met succes in de aspergeteelt begeven. Hij ziet
ook wel wat in blauwe bessen en walnoten. Toch
blijft hij verlangend uitzien naar wuivende hen-
nepvelden op zijn bedrijf.

Karwij in het Oldambt

Karwij ïs op zichzelf, net als hennep trouwens,
géén nieuw gewas: het wordt al meer dan an-
derhalve eeuw in Groningen verbouwd. Het is
een witte schermbloem die op fluitekruid lijkt en
waarvan het zaad al heel lang de basis is voor
geur- en smaakstoffen, toegevoegd aan brood
en groente.
In de vijftiger jaren ging het erg goed met de
karwij, het produkt ging voornamelijk naar
Amerika. Aangezien karwij bijzonder geschikt is
voor zeer zware klei (de penwortel maakt de
grond los), waar naast graan en koolzaad
verder niet veel alternatieven zijn, zagen de
boeren met lede ogen de teelt langzamerhand
achteruit gaan onder invloed van konkurrentie
uit het oostblok.
De heer K. G. Hamster, die samen met zijn neef
een akkerbouwbedrijf van 185 ha in de Doflard-
polders bij Nieuwolda heeft, stapte zes jaar
geleden naarde universiteitsbibliotheek in
Groningen om internationale literatuur over
andere toepassingsmogelijkheden van karwij op
te vragen. Dat resulteerde in kontakten met
wetenschappers in Leiden en het opzetten van
nieuwe (promotie)onderzoeken.
De etherische (vluchtige) olie, gewonnen uit
karwijzaad, bleek ongekende mogelijkheden te
bezitten: carvon, het hoofdbestanddeel van deze
olie, werkt namelijk als bestrijdingsmiddel tegen
zowel bakteriën als schimmels en bovendien
werkt het kiemremmend op aardappelen en uien.
Met 43 ml carvon kun je een ton aardappelen
een seizoen kiemvrij houden. Het verdampt
volledig: er is géén residu. Wil je ermee spuiten
dan moet je een stof toevoegen die zorgt dat het
carvon langzaam vrijkomt (slow-release). Dat is
evt. uit aardappelzetmeel te maken. Daarnaast
blijft karwij interessant voor de geur- en smaak-
stoffenindustrie en voor de pharmacie en homeo-
pathie en tenslotte is het geschikt als weekmaker
in plastics.

Vijf jaar geleden was er nog weinig belangstel-
ling voor deze toepassingen, maar sinds januari
van dit jaar is er een karwijprojekt gestart an-
aioog aan het hennepprodukt: er Is 814 miljoen
gulden subsidie voor nader onderzoek en er is
een karwij platform met vertegenwoordigers uit
de agrarische wereld, rijks- en provinciale
overheid, onderzoekswereld en industrie, dat het
onderzoek begeleidt en koördineert.
Hamster is voorzitter van dat platform. 'Het grote
probleem'zegt hij, 'is het kommercialiseren van
dit projekt: het gevaar is dat een grote industrie
de eenmaal ontwikkelde toepassingen naar zich
toe trekt en vervolgens de grondstoffen van
elders betrekt. Het is dus zaak dat de betrokken
boeren de produktie in eigen hand houden.'
Een voordeel is wei dat karwij al eeuwenlang
voor konsumptie gebruikt is: daardoor is er al
uitgebreid onderzoek naar gedaan en kan een
nieuw produkt op de markt gebracht worden
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n kweekbedrijf Ropta ZPC te Metslawier. Op elk veldje staat e<

zonder dat daar langdurige proeven aan vooraf
hoeven te gaan.
Hoe noodzakelijk het voor de boeren is nieuwe
oplossingen te zoeken is in de Doilardpolders te
zien: recentelijk heeft de stad Groningen hier
550 ha grond verkocht aan de meest biedende:
het bedrijf Melchemie, dat nu de grond braak
laat liggen, de subsidies opstrijkt en vervolgens
bomen wil gaan planten om ook de houtteeltsub-
sidies binnen te halen. Hoewel dat laatste plan
waarschijnlijk door gemeente en provincie
gekeerd wordt, is het een trieste aanblik voor de
omwonende boeren, die die grond best hadden
willen kopen. K. G. Hamster: 'We hebben er
eeuwen over gedaan om deze grond zo goed
mogelijk in kulfuurte brengen en nu laten ze die
dure grond ongebruikt liggen.' En wat betreft de
houtteelt: 'Het hoort in dit gebied niet thuis: kijkt
u maar naor buiten.''Ik kan het alleen maar met
hem eens zijn.
Karwij is dan ook niet het enige projekt waar de
boeren in dit gebied mee bezig zijn. Er wordt
naarstig gewerkt aan methoden om kwaliteits-
graan voor de broodindustrie te leveren (projekt
Doiiardtarwe) en samen meteen Zweeds bedrijf
worden alternatieve milieuvriendelijke teelt- en
verwerkingsmethoden voor graan ontwikkeld
{Biocomb-projekt}.
'De hele teneur van de braak willen wij tegen-
gaan door nieuwe zaken van de grond te tillen.'

Vlas in Noord-Friesland

Een derde projekt dat hier in het Noorden al in
een vrij konkreet stadium verkeert is de toepas-
sing van vlas in bouwmaterialen.
Met het doe! de vlasteelt in Noord-Nederland
weer van de grond te krijgen is het zaadverede-
fingsbedrïjf ROPTA in Metslawier begonnen met
onderzoek naar andere toepassingsmogelijk-
heden. Vlas is geschikt voor de wat minder
zware kleigronden. Aan de traditionele ver-
werking van vlas tot textiel zijn nogal grote
oogstrisiko's verbonden, m.n. in de fase van het

douw-roten (vlas moet een tijd op het veld liggen
rotten) en bovendien zit de linnenverwerking nog
steeds in België: te ver weg eigenlijk. Men ging
daarom op zoek naar een mogelijkheid om
ongeroot vlasstro te gebruiken.
Vlas is ontzettend sterk in relatie tot zijn gewicht:
de sterkte ervan is te vergelijken met moderne
aramidevezels. ROPTA is bezig met de ont-
wikkeling van een vezelplaat, vervaardigd uit
een met kunsthars geïmpregneerde mat van
vlasstro. Door de richting van de vezel te varië-
ren kan een bepaalde veerkracht bereikt wor-
den. Het initiatief kwam in dit geval zowel van de
boeren als van de industrie: Halbertsma-deuren
in Grouw, die op zoek was naar nieuwe grond-
stoffen. Er zijn proefseries gemaakt en momen-
teel wordt met overheidssubsidie een markton-
derzoek gedaan. De berekeningen zijn hoopge-
vend. Volgens de planning zou volgend jaar een
proeffabriek gestart moeten kunnen worden. Het
is duidelijk dat de direkte betrokkenheid van de
industrie het projekt een grote voorsprong geeft.

In stand houden primaire sektoi*

Wordt agrifikatie nou de grote redder van de
noordelijke akkerbouw? Drs. J. R. A. Boertjens,
sekretaris van de Groninger Maatschappij voor
Landbouw ziet het duidelijk als deeloplossing,
naast geïntegreerde'landbouw*}, vollegronds
groenteteelt, bollenteelt en herïntroduktie van het
gemengd bedrijf. Welke toepassing het beste is,
is afhankelijk van gebied, bedrijfsgrootte en
politiek.
Voor zover het om agrifikatie gaat zegt hij:
'Alleen produkten met een extra dimensie heb-
ben een kans van slagen, hef moet gaan om een
kwaliteifsprodukt of een verwerkingsproces
waar een ander de technologie niet voor heeft.
Als het alleen om prijs en hoeveelheid gaaf word
je er straks door Oosf-Europa absoluut uit-
gedrukt. '
Omdat het succes van agrifikatie zeer nauw
samenhangt met politieke beslissingen, het

laatste woord aan Groninger gedeputeerde
Jaap van Dijk, die zowel landbouw als milieu in
zijn portefeuille heeft: Bij het ISP-beraad (overleg
regering-noordelijke provincies) jl. april is voor
het eerst afgesproken dat specifieke middelen
voor de landbouw in het Noorden ter beschik-
king zullen worden gesteld. Voor de komende
vier jaar gaat het om ƒ10 miljoen per jaar (resp.
5 min. van landbouw en 5 min. van ekonomische
zaken), voornamefijk bestemd voor agrifikatie:
ontwikkeling van nieuwe teelten, verwerkings-
methoden en afzetmogelijkheden. De grootste
problemen liggen in het algemeen bij de laatste
twee. Wel is er een grote bereidheid van de
industrie (Avebe, Suiker Unie, Cebeco) om deel
te nemen: 'De industrie heeft meer dan in het
verleden het gevoel mede verantwoordelijk te
zijn voor het in stand houden van de primaire
sektor.'
Konkreet gaat die overheidssteun nu naar de
hennep- en karwijprojekten, naar het pas op-
gezette meekrapprojekt (produktie van rode
verfstof voor de pharmaceutische industrie), en
naar het Biocomb-projekt.
Er gaat pas overheidsgeld naar experimentele
verwerking als de industrie zelf ook mee doet,
anders is er te weinig garantie voor afzetmoge-
lijkheden. Wat Van Dijk betreft dus géén proef-
fabriek voor hennep-pulp vóórdat de papierin-
dustrie daar heil in ziet.
Daarnaast zijn er terreinen waar de provinciale
overheid weinig of geen invloed heeft: de land-
bouwpolitiek wordt voor het grootste deel in
Brussel gemaakt. Een kombinatie van de braak-
regeling met de stimulering van nieuwe gewas-
sen of met de produktie van groene energie moet
in Brussel bevochten worden, maar is wel door
de noordelijke provincies bij Braks aangekaart.
Ook de milieuwetgeving, die grote invloed kan
hebben op de konkurrentiepositie van agrifika-
tie-produkten, wordt op nationaal en Europees
nivo bepaald. Gedeputeerde Van Dijk kon-
stateert: 'De Nederlandse politiek is niet ver
genoeg om zaken te steunen die niet konkurre-
rend genoeg zijn met chemische (meestal aard-
olie-) produkten.'
Aardolie speelt, hetzij als grondstof van alterna-
tieven (plastics, coatings enz.), hetzij in de trans-
portkosten ervan (hout) een centrale rol. Een
oliekrisis heeft dus wellicht heilzame kanten in dit
verband. •
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