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Veldleeuwerik gedijt in luzerne

GERBEN VAN DEN BROEK

In het kader van het project 'Landbouw
en openbaar groen: samen sterker' vond
afgelopen week in het Zeeuwse Kerkwerve
een veldbijeenkomst plaats over biodivers
get�lde luzerne en de vermarkting. Alle
deelnemende partijen in de regio Zeeland
wisselden ervaringen met elkaar uit. Voor
lopige conclusie halverwege het project: er
is al veel bereikt, maar de markt verandert
razendsnel en er moeten nog stappen woren gezet.

In de regio's Zeeland, West-Brabant en
Zuid-Holland wordt hieraan gewerkt. In 20222023 wordt broedbiologisch onderzoek gedaan
naar het broedsucces van veldleeuweriken in
luzerne, dat wordt verbottwd op verschillende
percelen. Ook worden de marktkansen voor
biodivers geteelde luzerne onderzocht.
'De veldleeuwerik · is een sterk bedreigde
broedvogel. In grote delen van de Zeeuwse ei
landen is de soort als broedvogel verdwenen,
maar op Schouwen-Duiveland hebben we een
aantal percelen met luzerne ontdekt waar er
nog aardig wat zijn', aldus Niels Godijn van
het Kenniscentrum Akkervogels.
Luzerne is volgens Gordijn een aantrekke
lijk broedgewas voor veldleeuweriken. 'Het is
er veilig, er is ruimte voor meerdere broedpo-

Agrarische Dagen Someren

In Someren-Heide vinden zaterdag 17 en zondag
18 september de Agrarische Dagen weer plaats.
Centraal thema: zorg voor voedsel. Ruim honderd
deelnemende bedrijven tonen de laatste innova
ties in de landbouwsector. Van eigen ketenafzet tot
autonome zelfrijdende robots en natuurinclusieve
landbouw. Verder zijn er livedemonstraties van
landbouwvoertuigen en -werktuigen.
Deelnemers aan het Boer-Burgerplein laten aan
geïnteresseerden zien hoe voedsel wordt geteeld,
verwerkt en uiteindelijk in de winkelschappen
terechtkomt. Op dit plein is ruimte voor pioniers
die hun innovatieve ideeën delen op het gebied van
stalhuisvesting, nieuwe teelten of het regelen van
de afzet via hun eigen keten.
Daarnaast is er aandacht voor ondernemers en
burgers in het buitengebied die tegen nieuwe
regelgeving aanlopen. Zij kunnen voor advies
terecht bij een van de deelnemers. Locatie: Smul
derslaan 40 in Someren, zaterdag van 11 tot 18
uur en zondag van 1 O tot 17 uur.

Deelnemers in 'Biodivers geteelde luzerne en
vermarkting' zijn ZLTO, Timmerman Luzerne,
CLM en Kenniscentrum Akkervogels.
Foto:ZLTO

'Dit is niet het moment om een
. meerprijs te vragen voor biodivers
geteelde luzerne'
gingen en er is veel voedsel.'
Maar luzerne moet regelmatig worden ge
maaid. Het moment waarop is cruciaal voor
een succesvolle voortplanting van de vogel,
geeft Gordijn aan:'Als te vroeg wordt gemaaid,
gaan de eieren of kuikens van het eerste legsel
verloren in de maaimachine. Normaal gespro
ken wordt luzerne om de zes à zeven weken
gemaaid, net te kort_ voor deze vogels om hun
tweede legsel te voltooien. In overleg . met
producent Tipimerman Luzerne is het eerste
maaimoment verplaatst naar half juni en het
tweede naar medio augustus.'
MAAIMOMENTEN

Timmerman Luzerne in het Zeeuwse Kort
gene is medekartrekker in het project. Volgens
Jan-Pieter Timmerman kan hij door de lange-

re tijd tussen de maaimomenten geen vierde
snede van het land halen. De gevolgen zijn
minder opbrengst per hectare en een hogere
kostprijs.
Verder is de extreme droogte van dit jaar na
delig voor het verbouwen van luzerne en is het
drogen ervan enorm duur door de stijgende
energieprijzen. Al deze factoren zorgen vol
gens Timmerman voor duurdere luzerne. 'Dat
maakt het voor ons niet makkelijker. Wij blij
ven graag meewerken aan dit. project, maar
willen niet alle risico's lopen.'
Luzerne is een rustgewas voor de bodem.
Het bindt stikstof, is meerjarig te planten en
kan zonder gewasbescherming of bemesting.
Volgens Peter Leendertse van adviesbure1:1u
CLM is de markt voor luzerne in korte tijd ver
anderd. 'Bedrijven willen nu vooral betaai
baar veevoer. Dit is niet het moment om een
meerprijs te vragen voor biodivers geteelde
luzerne. Toch zien we kansen via de Gemeen
schappelijk Landbouwbeleid (GLB)-eq:>rege
ling en vergoedingen binnen het Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer.'
ZLTO-projectleider Wico Dieleman: 'Luzer
ne is een duurzaam gewas. Met slimme maat
regelen verbeteren we het broedsucces van
veidleeuweriken. Als we de partijen kunnen
compenseren voor hun extra onkosten, kun
nen landbouw en openbaar groen elkaar echt
gaan versterken.'

Zeeuwse meloenen
en Hollandse wijn
MELOENEN UIT ZEELAND en Hollandse wijn die tot
de beste van de wereld behoort. Wie dat een aan
tal jaren geleden had gezegd, werd voor gek ver
sleten. Die meloenen liggen al in de supermarkt
en met die wijn zal het met deze warme zomers
vast niet lang meer duren. Het zijn twee voor
beelden van onze boerenslimheid en vakman
schap. Het draait om aanpassingsvermogen.
De boer verdient zijn boterham buiten. De kli
maatextremen maken dat steeds meer boeren
zich aanpassen aan het veranderende klimaat en
verantwoordelijkheid nem�n. Dat is in mijn ogen
veel wijzer dan roepen dat het allemaal wel mee
valt. Dat we eeuwen geleden ook smeltende glet
sjers hadden. Dat is je kop in het zand steken en
wegduiken voor een ongemakkelijke waarheid.
We zullen met elkaar oplossingen moeten vin
den voor de droogte, hitte, warmte en natheid.
Spannend vind ik of we dan ook tegen de gren
zen van ons aanpassingsvermogen aanlopen.
Zijn er grenzen als gevolg van de beschikbaar
heid van grond bijvoorbeeld? Gelukkig leren we
steeds meer tijdens de zoektocht naar klimaatro
buustere systemen.
Te beginnen bij nieuwe feelten, maar ook
andere technieken, watersystemen en plaag
bestrijding. Of boslandbouw: een eeuwenoude
landbouwpraktijk waarbij het actief beheren
van houtige gewassen wordt gecombineerd met
landbouw of veeteelt. Boslandbouw is veel meer
dan voedselbossen alleen.
De kennis die boeren samen met Wageningen
University & Research en de HAS ontwjkkelen
bij de proeven met boslandbouw, gebruiken we
straks om beter bestand te zijn tegen droogte en
extreme neerslag. Mogelijk komt er een beter
verdienmodel uit. Zo omarmen boeren het veran
derende klimaat.
Het is een van de paden die we bewandelen
om te laten zien dat boeren elke dag werken
aan oplossingen. Lokaal en samen met burgers,
bedrijven en kennisinstellingen werken ze aan
hun uitzicht van de toekomst. Hoe mooi is dat?
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Site 'Dichterbij de Boerderij' nog aantrekkelijker

KO VAN DEN BOOM

ZLTO-initiatief 'Dichterbij de Boerderij' heeft
online een nieuw jasje gekregen. Sinds 2016
bezoeken ruim 3.500 burgers per maand de
website voor de leukste activiteiten op het
erf, informatie over de sector, recepten en
inspirerende boerenverhalen.

Burgers willen weten waar ons eten vandaan
komt en hoe onze landbouw, veeteelt en tuin
bouw werken. Het onlineplatform 'Dichterbij
de Boerderij' laat ze er heel laagdrempelig
mee kennismaken en brengt ze daadwerkelijk
dichter bij de boerderij.
Op het platform pakken ZLTO-leden hun pos
dium. We laten iedereen ervaren dat de agro
sector 'fun' is en oplossingen biedt voor vraag-

stukken rond zorg, milieu en energie.
Om op koers te blijven is er een solide plat
form nodig waar burgers informatie vinden
over de sector, maar ook fietsroutes, video's,
een agenda boordevol boerenuitjes en een
plattegrond met boerderijwinkels. 'Dichterbij
de Boerderij' is trots op het grote aantal be
zoekers dat de website weet te vinden en de
groeiende 'fanbase' via sociale media. Reden
te meer voor een make-over van de website.
NIEUWE ACTIVITEIT PLAATSEN

ZLTO faciliteert en begeleidt ondernemers
die hun bedrijven toegankelijk willen maken
voor toerist en recreant en zo de aantrekkings
kracht van het platteland vergroten. Plaatst
u graag een activiteit op onze website? Mail
naar redactie@dichterbijdeboerderij.nl.

Ook onze plattegrond met boerderijwinkels,
campings en zorgplekken is vernieuwd. Niet
alleen leden die het areaal multifunctionele
landbouw opgeven kunnen deelnemen aan
het platform, maar nu ook ZLTO-leden die
bijvoorbeeld een melktap, eierautomaat of
bloemenkraam op hun erf hebben. Een hand
leiding volgt nog vi.a de ZLTO-nieuwsbrief.
We vieren de lancering van de nieuwe site
samen met onze burgervolgers. Wie komende
week een comment achterlaat onder een van
onze acties op sociale media maakt kans op
een dagje uit, zoals een weekend kamperen in
Zeeland of een dagje boerengolf. Kijk snel op
@dichterbijdeboerderij via Facebook en Insta
gram en nodig ook uw vrienden uit.
Benieuwd naar de vernieuwde site? Laat u
inspireren: dichterbijdeboerderij.nl.

