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PROJECT GREENBASE: SAMEN WERKEN AAN BIODIVERSITEIT

‘LANDBOUW EN BIODIVERSITEIT
KUNNEN PRIMA SAMENGAAN’
IN HOEVERRE GAAN LANDBOUW EN BIODIVERSITEIT SAMEN? HOE MAKEN WE DIT PRAKTISCH HAALBAAR EN UITVOERBAAR? EN WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER DAN OM BIODIVERSITEIT IN HET BUITENGEBIED TE STIMULEREN?
OP DIT SOORT VRAGEN WIL DE NOORD-HOLLANDSE PROJECTGROEP GREENBASE DE KOMENDE JAREN EEN GEDEGEN
ANTWOORD KUNNEN GEVEN. ,,BELANGRIJK IS DAT HET PRAKTISCH HAALBAAR IS EN NIET TE DWINGEND VOOR
ONDERNEMERS. HET MOET EEN WORST ZIJN, GEEN STOK’’, ZEGT JAAP BOND, GEDEPUTEERDE EN PORTEFEUILLEHOUDER
LANDBOUW VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND.

GreenBASE is een samenwerkingsverband in de Haarlemmermeer
van zeven partijen: zes akkerbouwers in de regio, LTO Noord,
Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, Gemeente Haarlemmermeer,
Provincie Noord-Holland, NMCX Centrum voor Duurzaamheid,
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bayer. Zij nemen met
Arjanne Lagendijk: ,,Steden en buitengebied hebben nu nog teveel een
eigen agenda op het gebied van biodiversiteit; die willen we meer met
elkaar verbinden.’’

het project het voortouw om landbouw en natuur meer met elkaar te
verenigen en de biodiversiteit in het agrarisch gebied te stimuleren.
GreenBASE staat voor biodiversiteit in Bermen, Akkerranden, Sloten
en op Erven.
Om de gezamenlijke plannen en intenties nog eens goed voor het
voetlicht te brengen, kwamen vertegenwoordigers van alle partijen
op 14 juni naar de Forward Farm in Abbenes. ,,Hier op de Forward
Farm zijn we al sinds 2015 bezig met duurzaamheid en biodiversiteit.
Hier ziet u de dagelijkse praktijk met al z’n weerbarstige kanten.
Meer biodiversiteit op landbouwbedrijven is zeker mogelijk, maar het
vraagt wel om een gerichte en vooral ook boerderij-overschrijdende
aanpak’’, zo opende Joris Roskam van Bayer de bijeenkomst. Gijs
Kuneman, directeur van CLM, nam het stokje over en vroeg aan alle
deelnemende partijen hoe zij invulling willen geven aan GreenBASE
en wat zij ervan verwachten.
Leony Tensen van LTO Noord/Collectief vertelt dat er bij de zes
deelnemende akkerbouwbedrijven, waaronder het hare, al het nodige
is veranderd ten bate van meer biodiversiteit. Zo zijn er diverse
bijenkasten geplaatst en akkerranden en struwelen aangelegd. Ze

Gijs Kuneman, directeur van CLM, vroeg aan alle deelnemende partijen hoe
zij invulling willen geven aan GreenBASE en wat zij ervan verwachten.

merkt dat het bij veel deelnemers een nieuw soort enthousiasme

gerealiseerd is; met resultaten houd je alle partijen scherp.’’ Hinse

teweeg brengt. ,,Doordat je je in de materie verdiept, zie je ook veel

Boonstra van Bayer geeft aan dat ‘harde resultaten’ rondom bio-

meer. Daardoor wordt het leuker. Bij een collega zit er sinds kort een

diversiteit vooralsnog heel lastig te realiseren zijn. ,,Op de Forward

torenvalkje onder de kap van de schuur; daar krijgen we allemaal

Farm proberen we veel zaken uit, waarbij er lang niet altijd zicht

een glimlach van om de mond.’’ Deelnemend akkerbouwer Richard

is op resultaat. Het is dus nog heel veel een leertraject met een

Enthoven vertelt dat het zaaien van akkerranden veel nieuwe ken-

open einde.’’ Ook benadrukt hij dat vergroting van biodiversiteit

nis oplevert. ,,Je herkent nuttige insecten en ziet dat ze veel verder in

niet alleen een taak van boeren is. Idealiter zouden ook partijen

het gewas komen dan je vooraf had gedacht. Die verdieping maakt

als Rijkswaterstaat en Prorail deelnemen, zij zijn belangrijke grond-

het interessant.’’ Hij benadrukt echter dat niet alles alleen maar leuk

beheerders in deze regio.

Richard Enthoven: ,,Bloemenranden zijn mooi, maar ze zorgen ook voor
meer onkruiden. Het gaat dus allemaal niet vanzelf, het kost extra moeite.’’

is. Bloemenranden zorgen namelijk ook voor meer onkruiden, die
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vanwege de spuitvrije zone ook nog eens lastig te bestrijding zijn.

‘Geen stok, maar een worst’

,,Het gaat dus niet vanzelf, het kost extra moeite.’’

Jaap Bond, gedeputeerde en portefeuillehouder landbouw van de

Arjanne Lagendijk van NMCX Centrum voor Duurzaamheid wil

Provincie Noord-Holland, ging in zijn toespraak in op de cruciale rol

zich vooral inzetten om zoveel mogelijk mensen bij het project te

die boeren in het project spelen. ,,We hebben ondernemers nodig

betrekken. ,,Steden en buitengebied hebben nu nog teveel een eigen

die het vergroten van biodiversiteit met een positieve houding willen

agenda op het gebied van biodiversiteit; die willen we meer met

integreren in hun bedrijfsvoering. Daarvoor is het belangrijk dat het

elkaar verbinden. Wij zijn daarom bezig om bedrijven, organisaties

praktisch haalbaar is en niet dwingend wordt opgelegd. Het moet

en ook scholen enthousiast te maken en letterlijk naar buiten te lok-

zogezegd een worst zijn en geen stok. Realiteitszin en boerenver-

ken. Hopelijk kunnen we met GreenBASE laten zien hoe veel moois

stand moeten wat mij betreft leidend zijn; dan kunnen landbouw en

er straks te beleven valt in het buitengebied.’’ Om het enthousiasme

biodiversiteit prima samengaan.’’ Ook hecht Bond grote waarde aan

rondom biodiversiteit vast te houden pleit ze ervoor dit zoveel

een langetermijnvisie. ,,Te vaak stranden projecten als gevolg van het

mogelijk meetbaar te maken. ,,Je moet weten wat er over een jaar

stoppen van subsidie. Met GreenBASE moeten we dat voorkomen;

Leony Tensen: ,,Doordat je je in de materie verdiept, zie je ook veel meer.
Daardoor wordt het leuker.’’

het moet een project worden dat breed wordt omarmd en langdurig
wordt gesteund. Zelf proberen we onder andere onze pachtcontracten
zo te herzien dat biodiversiteit er een duidelijke rol in krijgt. Dat levert
ons minder pachtgeld op, maar dat is dan maar zo. Hiermee laten we
in ieder geval zien dat biodiversiteit voor ons waarde heeft.’’
John Nederstigt, wethouder gemeente Haarlemmermeer, ziet
GreenBASE vooral als een uitdaging om de gemeente mooier en
aantrekkelijker te maken. ,,Wij merken dat bloemranden iets teweeg
brengen bij de bevolking. Na een fietstocht langs bedrijven met een
mooie akkerrand zijn mensen weer trots om in zo’n mooie streek te
wonen. Investeren in biodiversiteit heeft dus niet alleen een natuurwaarde, maar zorgt ook voor plezier en verbinding.’’ Zelf heeft de
gemeente onder meer het bermbeheer aangepast, waarbij er één
keer gemaaid (en afgevoerd) wordt. ,,Daarmee hopen we meer bloemen en kruiden in onze bermen te krijgen. Over het best passende
mengsel hopen we hier op de Forward Farm nog wat meer te leren,
want ook voor ons is biodiversiteit nog een groot leertraject.’’
Jaap Bond: ,,Realiteitszin en boerenverstand moeten wat mij betreft leidend
zijn; dan kunnen landbouw en biodiversiteit prima samengaan.’’

John Nederstigt: ,,Wij merken dat bloemranden iets teweeg brengen bij
de bevolking. Investeren in biodiversiteit heeft dus niet alleen een natuurwaarde, maar zorgt ook voor plezier en verbinding.’’

De aan GreenBASE deelnemende akkerbouwers kregen na afloop van de
bijeenkomst een informatiebord overhandigd. Van links naar rechts: Jaap
Bond (deputeerde Provincie Nood-Holland), Albert van Kooten (akkerbouwer
en operationeel manager Forward Farm), Jasper Roubos (akkerbouwer op
de Forward Farm), John Nederstigt (wethouder gem. Haarlemmermeer),
Marjolein Steffens (wethouder gem. Haarlemmermeer), Richard Enthoven
(akkerbouwer), Leony Tensen (LTO Noord en akkerbouwer) en Reinier Geluk
(LTO Noord en akkerbouwer).

Jasper Roubos in gesprek met Jaap Bond. ,,Deze meerjarige bloemenrand
heeft zich prachtig ontwikkeld. Daar kan ik dus echt van genieten; je merkt
gewoon dat er heel veel leven in zit.’’
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PAUL MUNSTERMAN, NIEUW-VENNEP:

‘STIMULEREN VAN BIODIVERSITEIT
IS EEN LEERPROCES’

Munsterman rijdt met zijn quad door het ‘struinpad’ in zijn tarwe.
Het perceel ligt in PARK21, een 1000 hectare groot gebied
dat door de gemeente Haarlemmermeer is aangewezen als
recreatiepark. Een groep grondeigenaren - waaronder Munsterman
- onderzoekt de mogelijkheden om stad en platteland meer met
elkaar te verbinden door middel van activiteiten. Het struinpad,
dat kronkelend door een tarweperceel loopt, is er één van.
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Een van de zes deelnemende akkerbouwers binnen
GreenBASE is Paul Munsterman uit Nieuw-Vennep (Z-H).
Hij ziet het project vooral als een leerproces, waarbij biodiversiteit en natuurwaarden meer geïntegreerd worden in de
gangbare landbouwpraktijk. Hij waarschuwt echter voor al te
grote verwachtingen: ,,Ik ben nu drie jaar met akkerranden
bezig en dat gaat met vallen en opstaan.’’
,,Je moet me niet vragen welke struikensoorten hier allemaal
staan, want dat weet ik echt niet. Ik ben akkerbouwer; geen
bioloog’’, zegt Paul Munsterman wanneer hij achter op zijn
erf in een strook met jonge struikjes loopt. Hij heeft ze een
paar maanden geleden aangeplant in het kader van het project GreenBASE dat meer biodiversiteit in het buitengebied
nastreeft. ,,Ik hou van de natuur en vond het eigenlijk ook
wel wat kaal op mijn erf. Daarom past zo’n strook met stuiken hier wel.’’ Dat de struiken ook nog iets goeds doen in het

kader van biodiversiteit - en bovendien veel nuttige insecten
kunnen herbergen die schadelijke insecten in de gewassen
op kunnen ruimen - is wat Munsterman betreft ‘extra mooi
meegenomen’. ,,Ik vind dat ik als akkerbouwer best iets kan
doen om natuurwaarden te behouden en te stimuleren. Maar
het moet wel praktisch en haalbaar blijven.’’
Grillig en onvoorspelbaar
Voorlopig ziet de akkerbouwer het stimuleren van de biodiversiteit op het bedrijf vooral als een leerproces, dat soms
behoorlijk grillig en onvoorspelbaar verloopt. Als voorbeeld
geeft hij de akkerranden die hij om een van zijn percelen
heeft. ,,Twee jaar geleden is die rand faliekant mislukt door
een verkeerd mengsel. Vorig jaar was het helemaal top en
bloeide de rand uitbundig. Dit jaar valt het weer tegen en
bestaat de rand voor een groot deel uit melden, hanenpoot
en kattenstaart. Als praktiserend boer wordt ik daar niet echt
Paul Munsterman is akkerbouwer in Nieuw-Vennep (Z-H). Hij verbouwt
aardappelen, uien, suikerbieten, wintertarwe en Japanse haver.

gelukkig van, maar door ervaringen te delen komen we elke
keer weer een stapje verder; dat motiveert me om toch door
te gaan. Zo weten we nu dat we naar meerjarige in plaats
van éénjarige bloemenranden toe moeten en dat we de
akkerranden moeten maaien en het maaisel af moeten voeren. Bloemen en kruiden krijgen daardoor meer kans om zich
(opnieuw) te ontwikkelen, al blijkt het tegelijkertijd ook weer
lastig om grasachtige onkruiden onder de duim te houden...’’
Ter illustratie wijst hij op een akkerrand langs een perceel
suikerbieten; deze staat er - vooral vanwege de droogte - niet
alleen erg schraal bij, maar bevat ook flink wat kattenstaart
die steeds meer vanuit de rand het perceel in kruipt. Ook
vindt de akkerbouwer in de eerste meters van het bietenperceel behoorlijk wat zwarte bonenluis; deze kunnen bij grote
aantallen behoorlijke (zuig)schade veroorzaken.

Onlangs heeft Munsterman een strook met een groot aantal verschillende struiken ingeplant. Deze moeten de biodiversiteit op het bedrijf bevorderen. Ook
een bijenhotel en twee vleermuizenkasten moeten bijdragen aan een meer diverse flora en fauna.

Bril van een akkerbouwer
Munsterman erkent dat hij veel zaken nu nog vooral ‘met
de bril van een akkerbouwer’ bekijkt. Een oordeel over de
natuurwaarde durft hij niet te geven. ,,In hoeverre voegt
deze akkerrand iets toe aan de biodiversiteit in het gebied?
En zitten er genoeg natuurlijke vijanden in de rand die de
schadelijke insecten in de gewassen op een natuurlijke
manier opruimen? Het zijn belangrijke vragen waar ik helaas
nog geen duidelijk antwoord op heb. En dat knelt toch wel
een beetje... ‘’.
Om ‘vol te houden’ en perspectief te blijven zien vindt hij het
belangrijk dat - naast boeren - ook andere grondbezitters
zoals gemeenten, provincies, waterschappen en Prorail hun
nek uitsteken binnen het GreenBASE-project. ,,Ook zij hebben hebben vele hectares bermen en overhoekjes die prima
als akkerranden kunnen worden beheerd. Het zou mooi zijn
als zij wat meer het voortouw zouden nemen. Zorgen voor
meer biodiversiteit is namelijk niet alleen een taak voor
boeren, maar voor alle grondbeheerders.’’

Munsterman bekijkt de stand van zijn bieten, die dit jaar deels langs een
akkerrand staan. Veronkruiding vanuit de akkerrand is volgens hem een
probleem. ,,Vooral kattenstaart sluipt steeds meer het perceel in.’’
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BOER PROOF NATUUR:

ZOEKEN NAAR HAALBARE EN HOUDBARE NATUURMAATREGELEN
Wat zijn haalbare en houdbare maatregelen die de biodiversiteit op boerenbedrijven kunnen stimuleren? En hoe kunnen we boeren warm maken om deze maatregelen ook daadwerkelijk op
hun bedrijven op te nemen of in te voeren? Dat waren de twee kernvragen tijdens het symposium ‘Boer Proof Natuur’ dat HAS Hogeschool Den Bosch en Bayer begin juli op de Forward Farm in
Abbenes organiseerden. ,,Boeren hebben het meeste baat bij natuur die tegen een stootje kan; daar moeten we ons op richten’’, stelt ecoloog Henk Nijenhuis, een van de gastsprekers tijdens het
symposium. Collega-ecoloog Arjen de Groot van Wageningen UR vindt dat er genoeg ‘laaghangend fruit’ is om snel vorderingen te kunnen maken in agrobiodiversiteit. ,,Er is veel kennis; die zullen
we op een praktische manier uit moeten dragen naar de praktijk.’’

De eerste spreker van de middag is Henk Nijenhuis, polderecoloog in de gemeente Haarlemmermeer. ,,Dat

Nijenhuis: ,,Aan de zuidkant passen weide-kruidenmengsel het beste, aan de noordkant mengsels voor bos-

woord polderecoloog hebben we een paar jaar geleden zelf verzonnen’’, zo begint hij zijn betoog, ,,Het bete-

randen. Voor de overige plekken kunnen het beste mengsels voor beschaduwde en voedselrijke weide worden

kent niet alleen dat ik ecoloog ben in een poldergebied, maar het staat ook voor het werkwoord polderen,

gebruikt.’’

ofwel overleggen. Dat vind ik minstens zo belangrijk dan de feitelijke titel. Natuur is namelijk geen eenduidig

Behalve bomen, struiken en planten kunnen ook eenvoudige insecten- en bijenhotels en lieveheers-

begrip, iedereen heeft daar een ander beeld of perceptie bij. Daar moeten we het met z’n allen doorlopend

beestjeskasten helpen om de natuur diverser te maken. ,,Je hoeft ze alleen maar op te hangen; meer werk

over hebben om spraakverwarring te voorkomen.’’
Volgens Nijenhuis moeten natuurmaatregelen op boerenbedrijven vooral robuust zijn, dat wil zeggen: het
moet effect hebben zonder dat er al teveel aandacht en tijd aan besteed moet worden. In de praktijk gaat
het dan vaak om goed gekozen beplanting van bomen, struiken, grassen en bloemen die passen bij het
bedrijf en de omgeving en waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de grondsoort, de (veranderingen in) grondwaterstand en de windrichting. Zo gedijen de zwarte populier, de ratelpopulier en de fladder-iep
prima aan de winderigere westkant van het bedrijf, terwijl de hazelaar, de gewone esdoorn en de tweestijlige
meidoorn het juist goed doen aan de luwe oostkant. Aan de warme zuidkant passen onder meer winterlindes, zomereiken, wilde appel en mirabellen en aan de koele en vochtige noordkant de zwarte els, de boswilg
en de gele kornoelje. Nijenhuis benadrukt dat vooral een combinatie van deze bomen goed is voor meer biodiversiteit. ,,De ene boom is meer een vroege bloeier, wat gunstig is voor bijen en andere bestuivers, terwijl
de ander weer zorgt voor bessen of vruchten op momenten dat vogels ze goed kunnen gebruiken. Vooral dat
samenspel is belangrijk.’’

Arjen de Groot, ecoloog/onderzoeker bij Wageningen Environmental Research: ,,,,Het gaat erom dat boeren zien wat
er mogelijk is; we moeten de kennis dus echt óp het erf brengen.’’

is het niet’’, aldus de polderecoloog. Ook pleit hij voor ‘niet al te netjes opgeruimde erven’ ,,Laat her en der
wat dood hout liggen; die zorgen voor beschutting voor vogels en kleine zoogdieren. En ook belangrijk: zorg
voor wat losse, onbegroeide grond rondom het erf. Dat zijn plekken waar bodem-bewonende bijen en homHenk Nijenhuis, polderecoloog in de gemeente Haarlemmermeer: ,,Natuurmaatregelen op boerenbedrijven moeten
vooral robuust zijn.’’

mels zich heel goed thuis voelen.’’

No-regret-maatregelen
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Hagen, struiken en planten

,,Tegenwoordig worden de tegenstellingen tussen landbouw en natuurontwikkeling enorm uitvergroot, terwijl

Ook hagen en struiken - zoals liguster, veldesdoorn en haagbeuk - kunnen volgens hem een mooie bijdrage

er minstens net zoveel aanknopingspunten zijn om samen op te trekken. Dáár wil ik het nu over hebben’’,

leveren aan meer biodiversiteit. ,,Ze bieden beschutting voor kleine dieren en vogels; ze kunnen erin rond-

zo begint ecoloog Arjen de Groot van Wageningen Environmental Research zijn betoog. Volgens hem is

scharrelen en het als vluchtplek gebruiken. Voor sommige vogels - zoals bijvoorbeeld de mus - is het ook nog

er genoeg ‘laaghangend fruit’ waarmee boeren de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen vergroten. De Groot

eens een mooi winterverblijf.’’ Meer diversiteit in planten en kruiden bieden volgens Nijenhuis ook een duide-

noemt ze ‘no-regret’-maatregelen, wat inhoudt dat de kosten van de maatregelen beperkt blijven, er zo min

lijke meerwaarde voor de natuur. Hij noemt in dit kader de klimop, die in het najaar veel bloemen met nectar

mogelijk kans is op ongewenste neveneffecten en de maatregelen ook daadwerkelijk een effectieve bijdrage

geeft. ,,Deze voedselbron is erg belangrijk voor vlinders en insecten.’’ Ook het inzaaien van kruiden-mengsels

leveren aan de biodiversiteit. De eerste actie moet wat hem betreft gericht zijn op het behouden van natuur-

helpt mee om de biodiversiteit te vergroten, al moet daarvoor wel het juiste mengsel worden gebruikt.

elementen die nu al een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit, zoals bestaande houtwallen, heggen,

Bestaande natuurelementen, zoals een oude boomgaard, kunnen een
positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. ,,Deze elementen moeten
we dus vooral behouden’’, aldus ecoloog Arjen de Groot.

poelen, vijvers, slootkanten, oude bomen en plekken met dood hout. ,,Daar hoef je als boer niets aan te

Praktische kennis uitdragen

doen, je hoeft het alleen maar te laten voor wat het is.’’ Ook eenvoudige maatregelen zoals het plaatsen van

De ecoloog pleit daarom voor meer projecten die deze praktische kennis uitdragen. Hij noemt in dit kader het

een bijenhotel of - nog eenvoudiger - een bundeltje bamboestokjes ophangen als nestgelegenheid voor bijen,

project ‘Kennisimpuls bestuivers’, dat onder meer via praktijknetwerken en een helpdesk voor boeren helpt

kosten amper tijd en geld. ,,Het gaat erom dat boeren zien wat er mogelijk is; we moeten de kennis dus echt

om hun kennis rondom (wilde) bestuivers te vergroten. ,,We merken dat dit concept aanslaat; boeren komen

óp het erf brengen.’’

daardoor zelf met initiatieven om kleine, ongebruikte hoekjes of oeverzones in te planten of te zaaien met
landschapselementen die voor meer biodiversiteit zorgen.’’
De Groot wil de komende jaren toe naar keuzemenu’s waarmee er heel gerichte keuzes kunnen worden
gemaakt. ,,Dat kan betekenen dat bloemranden minder kleurrijk worden, maar wel nuttiger voor insecten.
Minder spectaculaire soorten zoals fluitekruid en duizendblad, maar ook klaver en wikke hebben bijvoorbeeld
een hele goede invloed op de insectenrijkdom.’’ Ook verwacht hij dat landbouwkundig ‘ongelukkige’ keuzes
minder voor gaan komen. ,,Er bestaan bijvoorbeeld mengsels met wilde peen; die zijn niet handig naast een
perceel met wortelen omdat ze waardplant zijn voor de wortelvlieg. In het verleden zijn daar wel eens flinke
teleurstellingen mee geweest.’’

Handleiding voor meer biodiversiteit
Als laatste gaven Tosca Smit, Barry van der Veeken en Youri van der Meer van de HAS Hogeschool
Den Bosch uitleg over hun vernieuwde - of beter gezegd: vereenvoudigde - handleiding voor agrobiodiversiteit. Zij borduren hiermee voort op eerder onderzoek van HAS-studenten dat veel breder van opzet
was, maar daardoor ook minder praktisch van aard. Met de handleiding - die getest is op drie akkerbouwbedrijven - hopen de drie studenten een tool te bieden waarmee boeren op basis van een beperkt aantal
indicatoren, in relatief korte tijd een beeld kunnen krijgen van de biodiversiteit op hun bedrijf.

HAS-studenten Tosca Smit, Barry van der Veeken en Youri van der Meer geven uitleg over
hun handleiding voor agrobiodiversiteit. ,,We hopen dat boeren het gaan gebruiken als
tool om de biodiversiteit op hun bedrijf te toetsen.’’
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SCHOONMAKEN ZONDER RESTAFVAL EN AFVALWATER
Akkerbouwer Bertus Hessels uit Wapse (Dr.) spuit half augustus zijn veldspuit schoon op de collectieve was- en spoelplaats van Landbouwwerktuigenvereniging
‘De Noeste Vlijt’. De wasplaats is half maart opgeleverd en beschikt over de nieuwste technieken op het gebied van opvang en verwerking van afvalstoffen.
,,We hebben twee verschillende wasplaatsen: eentje voor vuile trekkers en machines, waar we specifiek oliën en vetten op kunnen vangen, en eentje voor
veldspuiten waar we ook resten van gewasbeschermingsmiddelen op kunnen vangen’’, vertelt verenigingsvoorzitter Freddy Oostra. Bij deze laatste wordt al
het was- en spoelwater opgevangen en naar een zogenaamde Phytobac geleid (rechts op foto, onder de kap). Dit is een installatie waarmee restvloeistoffen
met behulp van micro-organismen worden afgebroken. Er blijft daarbij geen restafval en ook geen afvalwater over.
Na gebruik wordt de wasplaats overigens weer afgedekt met een mobiele overkapping, waardoor schoon regenwater niet opgevangen hoeft te worden.

ZACHTFRUITBEDRIJF VAN GARDEREN WORDT ONTMOETINGSPLEK FORWARDFARMING FRUIT

‘WIJ PROBEREN GRAAG
NIEUWE DINGEN UIT’
HOE TELEN WE ONS PRODUCT ZO SCHOON MOGELIJK? ALS GROOT TEELTBEDRIJF EN STEUNPUNT VOOR THE GREENERY, DENKT DE FAMILIE VAN

GARDEREN VOORTDUREND NA OVER DE MARKT VAN MORGEN. SINDS
1 JUNI IS HUN BEDRIJF HET OFFICIËLE GEZICHT VAN FORWARDFARMING
FRUIT; EEN BROEDPLAATS VOOR VERDUURZAMING.

Her en der in de boomgaard staan proeven met nieuwe rassen of groene middelen. Het is een continue zoektocht naar zo schoon mogelijk telen.
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Op een warme zomerdag plukt een groep medewerkers van de familie Van Garderen in Schalkwijk (U.) rode bessen. Het zijn de laatste
rijen van de vroege rassen. Voorzichtig leggen de plukkers de trossen
in bakjes. Even verderop wordt de oogst gewogen, waarna een minishovel de volle pallets naar de koeling brengt. Dankzij de zonnige
zomer is de kwaliteit van de bessen uitstekend en ligt de oogst
enkele weken voor op schema, vertellen Anton en Anco van Garderen.
Enkele rijen verder laten vader en zoon de latere rassen zien. Ook
hier hangen volle, rode trossen. ,,De kleur is er al, maar ze moeten
nog even doorrijpen voordat we ze kunnen plukken. Het suikergehalte van de bovenste en onderste bes moet ongeveer gelijk zijn, pas
dan zijn ze voldoende rijp. Wist je trouwens dat er in een rode bes
twee keer zoveel suiker zit als in een aardbei? Er staan alleen veel
meer zuren tegenover.’’
Met veel enthousiasme vertellen ze over de ins en outs van de teelt
en houden af en toe halt bij proeven met nieuwe rassen, of alternatieve bestrijdingsmethoden. ,,We proberen graag dingen uit, zoals
nieuwe middelen of het inzetten van natuurlijke plaag-bestrijders’’,
zegt Anton van Garderen. Anco vervolgt: ,,Niet alles lukt, maar als
we de teelt verder willen verduurzamen, dan zul je wat moeten
proberen.’’

Telen en verwerken
Behalve met telen, houdt de familie Van Garderen zich jaarrond

Anco (links) en Anton van Garderen: ,,Niet alles lukt, maar als we de teelt verder willen verduurzamen, dan zul je wat moeten proberen.’’

bezig met sorteren, verpakken en koelen. Het meeste fruit dat ze
verwerken, komt van andere teeltbedrijven in binnen- en buitenland

verwerking en logistiek en breiden ook die tak steeds verder uit. Dit

liet ging omdat het bedrijf niet de overstap maakte naar de digitale

en ze doen dit als steunpunt van coöperatie The Greenery. Eerder

jaar verwachten ze meer dan 15 miljoen verpakkingen te maken.

fotografie. Het is het schoolvoorbeeld van wat er kan gebeuren, als

dit jaar openden ze een nieuw koelhuis, voorzien van milieuvrien-

Inmiddels heeft ook de volgende generatie zijn plek gevonden in het

je vergeet te vernieuwen’’, zegt Van Garderen. ,,Wij denken dat er

delijke propaankoeling. In een volledig gecontroleerd klimaat, met

bedrijf. Anco verzorgt alle taken rondom de teelt en zijn zus Geke is

binnen de fruitsector nog genoeg mogelijkheden zijn, zoals het slim

laag zuurstofgehalte, kunnen ze tot laat in het voorjaar bessen van

verantwoordelijk voor het sorteerbedrijf. Ze kunnen goed samenwer-

gebruik maken van de biologie en het beter benutten van data. Maar

Hollandse oogst leveren.

ken en kregen de liefde voor de fruitsector van huis uit mee. Of zoals

makkelijk is dat niet.’’

Het familiebedrijf heeft in de afgelopen decennia een flinke ontwik-

Anton het zegt: ,,Onder een appelboom vallen geen peren.’’

In de afgelopen jaren deden ze ervaring op met verschillende

keling doorgemaakt. In 1981 pakten Anton en Ria van Garderen de

groene gewasbeschermingsmiddelen en het inzetten van natuurlijke

teelt van kleinfruit op. Tot die tijd teelden ze groenten en aardap-

Kodak

bestrijders. Daarbij werkten ze al samen met de initiatiefnemers van

pelen. Ze begonnen met 2 hectare en breidden de teelt stapsgewijs

Op het gebied van duurzaamheid hebben ze al veel keurmerken

ForwardFarm Fruit; The Greenery, adviesdienst CAF en Bayer Crop

uit naar een omvang van 15 hectare. Afgelopen jaar maakten ze de

zien komen en gaan, van Milieubewuste Teelt tot Planet Proof. Altijd

Science (zie kader). ,,Niemand kan dat alleen, want er is veel kennis

grootste stap. Door de aankoop van een naburig melkveebedrijf, is er

voldeden ze als een van de eersten aan de zwaarste eisen. Toch ziet

voor nodig om die technieken zo goed mogelijk in te passen.’’

recent 19 ha grond voor nieuwe aanplant bij gekomen.

de familie het verder verduurzamen van hun bedrijf als dé grootste

Bij het inrichten van het nieuw aangekochte bedrijf dachten ze uit-

Ook in de handel was Van Garderen geruime tijd actief. ,,We hebben

uitdaging. ,,De maatschappij verlangt dat van ons en wij willen ook

voerig na over de biodiversiteit in de directe omgeving van de boom-

jarenlang rechtstreeks zaken gedaan met supermarkten. Een mooie

zelf graag zo schoon mogelijk produceren. ‘Kan niet’ zul je ons niet

gaard. Zo hebben ze gemengde windsingels aangeplant, met elzen

tijd; ik hou van de handel’’, zegt hij daarover. Nu richten ze zich op

zo gauw horen zeggen. Mijn vrouw heeft bij Kodak gewerkt, dat fail-

en wilgen. ,,Het klinkt misschien raar, maar we hopen dat de elzen al

Rode bessen vormen het grootste gewas op het bedrijf van de familie van Garderen.

Volle trossen rode bessen. Het suikergehalte van de bovenste en onderste vrucht moet ongeveer gelijk zijn, pas dan
zijn ze voldoende rijp.
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Een wilde bij bestuift een bloem in de frambozen. Bijen krijgen volop aandacht binnen het ForwardFarming-initiatief.

vroeg in het jaar luizen aantrekken. Want hoe eerder er luizen zitten,

kunnen houden.

ontvangstruimte, die overloopt in een tunnelkas. Hier kunnen

hoe eerder ook hun natuurlijke vijanden zich gaan ontwikkelen.’’

Een weerstation levert ze straks actuele data waarmee ze de gewas-

mensen elkaar straks ontmoeten, met zicht op groeiend fruit.

De wilgenpopulatie bestaat uit drie varianten met drie verschillende

bescherming en de bemesting verder kunnen optimaliseren. ,,Een

Dat zullen mensen zijn met verschillende achtergronden. Het

bloeitijden. Ook dat is met een reden: ,,Op die manier creëren we zo

van de plannen is om te gaan fertigeren (water en meststoffen

ForwardFarming-bedrijf wordt een plek om aan beleidsmakers en

lang mogelijk voedselaanbod voor bijen, die we nodig hebben voor

geven, red.) op basis van lichtintensiteit. Op die manier denken we

consumenten uit te leggen wat telers doen en te laten zien welke

de bestuiving.’’ Aandacht voor zowel wilde bijen als honingbijen is

dat we ook in een buitenteelt constantere groeiomstandigheden

stappen de fruitsector zet om zo duurzaam mogelijk te werken.

er volop binnen het ForwardFarming-initiatief. Er komt onder meer

kunnen creëren’’, zegt Anco. De jonge fruitteler wil daarnaast zoeken

Daarnaast moet het een broedplaats worden waar fruittelers en

een bijenkast met een camera, waardoor mensen de bijen live

naar mogelijkheden om data te delen met collega-telers, om op die

teeltdeskundigen van gedachten kunnen wisselen over het inzetten

kunnen volgen.

manier van elkaar te kunnen leren. ,,Er is al veel data, maar die is

van nieuwe technieken. ,,We zijn geen normale proeftuin of demo-

nu nog verspreid en soms in handen van commerciële partijen. Dat

tuin. Daar hebben we het pas opgerichte Houtig Kleinfruitcentrum in

Precisielandbouw

is jammer. We hebben daarom afgesproken dat alle metingen die

Randwijk al voor. De demo’s die wij aanleggen, zijn gericht op duur-

Precisielandbouw is een ander thema dat volop aandacht zal krijgen.

we in het kader van ForwardFarming Fruit gaan doen, voor iedereen

zaamheid en milieuvriendelijke gewasbescherming. We laten

Voorafgaand aan het inplanten van hun nieuwe percelen, heeft

beschikbaar worden gemaakt.’’

bijvoorbeeld de werking van de Phytobac zien, voor het verwerken

de familie Van Garderen een bodemscan laten uitvoeren. Die laat

van restvloeistoffen en er komen moderne spuittechnieken aan bod.’’

de verschillen zien in onder meer de zwaarte van de grond en de

Ontmoeten tussen het fruit

Ook de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen zijn een

hoeveelheid organische stof in de bouwvoor. De zware klei is welis-

Samenwerken. Het woord valt regelmatig. De familie kijkt uit naar

belangrijk onderdeel in het geheel. ,,Als je laat zien wat je doet, dan

waar vruchtbaar, toch zijn er verschillen in de bodemsamenstelling,

de ontmoetingsfunctie die hun bedrijf straks krijgt. Op het nieuwe

kun je het met de keten ook over de kosten hebben. Want een fruit-

waarmee ze bijvoorbeeld in de bemesting of de bekalking rekening

gedeelte van het bedrijf komt straks vooraan in de boomgaard een

teler kan alleen duurzaam telen als hij geld verdient.’’
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Van Garderen verwerkt blauwe bessen voor collega-telers, als steunpunt van The Greenery.
Het afvullen van de bessen op exact gewicht. Er werken in totaal 35 vaste krachten op het bedrijf.
De oogst van rode bessen is dit jaar vroeg en van uitstekende kwaliteit.

VAN GARDEREN ZACHTFRUIT
Verdeeld over twee locaties in Schalkwijk (U.) teelt de familie Van Garderen 35
hectare rode bessen, bramen, frambozen en witte aalbessen, waarvan 19 hectare
nieuwe aanplant. Daarnaast hebben ze een sorteer- en verpakbedrijf en zijn ze een
steunpunt zijn voor de Greenery. Jaarrond verwerken en koelen ze allerhande soorten
zachtfruit, afkomstig van telers in binnen- en buitenland, die leveren aan verschillende
supermarktketens. Het bedrijf telt 35 vaste krachten. Tijdens oogstpieken werken er
ongeveer 80 mensen.

FORWARDFARMING FRUIT
Zachtfruitbedrijf Van Garderen, The Greenery, adviesdienst CAF en Bayer Crop Science gaan
de komende jaren intensief samenwerken om de teelt van (zacht)fruit verder te verduurzamen.
Dat doen ze onder de naam ForwardFarming Fruit. Op 1 juni werd daarvoor het officiële startsein gegeven, op het bedrijf van de familie Van Garderen, dat een ontmoetingsplaats wordt
voor partijen binnen en buiten de fruitsector.
Greenery-CEO Steven Martina - die in een ver verleden nog bij Van Garderen werkte (!) - is
enthousiast over de nieuwe samenwerking: “Werken aan duurzaamheid bepaalt voor een

Met een handtekening van alle vier partijen op een groot bord wordt de samenwerking bezegeld. Op de voorgrond:
Damien Viollet, hoofd Bayer Crop Science Benelux.

groot deel ons bestaansrecht. De eisen van onze klanten worden op dit vlak steeds hoger;
daar willen we de komende jaren zo goed mogelijk op voorbereid zijn.”
Damien Viollet, hoofd Bayer Crop Science Benelux, benadrukte dat de samenwerking in duurzaamheid meer behelst dan alleen het verminderen en vergroenen van de gewasbescherming.
“Het gaat ook om het inzetten van innovatieve technieken, het digitalisering van processen en
het delen van data. Dat proces is al gaande, maar binnen deze samenwerking kunnen we er
nóg meer uithalen dan we nu doen”, zo stelt hij.

Steven Martina, CEO bij The Greenery: ,,Werken aan duurzaamheid is een kernwaarde voor ons. Het bepaalt voor een
groot deel ons bestaansrecht.’’

13

‘BOEREN MOETEN ZICHZELF UITGRAVEN
IN PLAATS VAN INGRAVEN’
,,ZIT DIE TANK NOU HELEMAAL VOL MET GIF?’’ OF: ,,IS
DAT SPUL WAT U SPUIT NIET SLECHT VOOR DE BIJEN?’’

VRIJWEL ELKE AKKERBOUWER OF TUINDER HEEFT WEL
EENS MET VRAGEN VAN DEZE STREKKING TE MAKEN
GEHAD. EN WAT ANTWOORD JE DAN...? ,,BLIJF RUSTIG,
NEEM DE VRAGENSTELLER SERIEUS, WEES OPEN IN JE
ANTWOORDEN EN LEG OP EEN EENVOUDIGE MANIER
UIT WAT JE AAN HET DOEN BENT EN WAAROM JE DAT

‘Boeren zien voornamelijk die mooie spuit, maar mensen
buiten de sector zien vooral dat prachtige landschap.
Wees je dus bewust van wat je communiceert’

DOET’’, ADVISEREN OLIVIER WEGLOOP EN CARLA KIVITS,
COMMUNICATIETRAINERS BIJ SCHUTTELAAR & PARTNERS.
AFGELOPEN VOORJAAR GAVEN ZIJ EEN COMMUNICATIETRAINING VOOR DEELNEMERS VAN DE AGRICULTURAL
SPRAYER ACADEMY (ZIE KADER) EN SPOORDEN HEN AAN
OM ALS PARTIJ ZICHTBAARDER TE WORDEN IN HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT. ‘BOEREN MOETEN ZICH UITGRAVEN
IN PLAATS VAN INGRAVEN’.

'STOP MET ZEUREN EN KLAGEN EN BEGIN MET EFFECTIEF COMMUNICEREN'
'EEN MODDERSPOOR OP DE WEG ACHTERLATEN IS ÓÓK COMMUNICATIE'
'DENK IN GEDEELDE BELANGEN: HOE WORDEN WE ER BEIDE BETER VAN?'
‘VERTEL JE EIGEN VERHAAL, WAAROM JE HET VAK ZO MOOI VIND’
'GA NIET MEE IN NEGATIEVE BERICHTGEVING. LAAT HET AFSTERVEN'
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Wat is de meerwaarde van goede communicatie? Zo eenvoudig de
vraag gesteld is, zo allesomvattend is het antwoord. ,,Alles is communicatie, ook datgene wat je niet zegt of schrijft. Een rommelig erf
of een modderspoor op de weg zijn óók communicatie. Je zend er
een signaal mee uit. Vooral dát is belangrijk: je bewust zijn van hetgeen je als persoon of als bedrijf uitstraalt’’, zegt Olivier Wegloop.
Behalve communicatietrainer bij Schuttelaar & Partners is hij ook
mede-oprichter van het concept Kipster - naar eigen zeggen ‘de
meest dier-, mens- en milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld’.
Wegloop is daarom goed thuis in de wereld van de landbouw en
voelt de groep goed aan als het om onbegrip, ergernissen en het
‘wij-tegen-zij’-gevoel gaat.
Tijdens een kennismakingsrondje, waarbij een aantal deelnemers
meteen ook maar hun vervelende ervaringen met (kritische) burgers
voor het voetlicht brengen, toont Wegloop zich een actief en welwillend luisteraar. Maar hij benadrukt ook meteen om vooral uit de
negatieve spiraal weg te blijven en niet telkens ‘te reageren op’. Hij

Ze benadrukt overigens dat het ‘beeld van de landbouw’ zeker geen

vertelt: ,,Toen ik met Kipster begon heb ik zélf contact opgenomen

vaststaand gegeven is, maar voortdurend blijft veranderen. ,,Op dit

met Wakker Dier - voor veel collega’s toch zo’n beetje de grootste

moment bepalen NGO’s en de retail in grote mate het beeld van de

vijand van de pluimveesector. Ik heb ze niet alleen uitgelegd wat

landbouw. Met (reclame)campagnes weten zij hun ideaalbeeld heel

ons concept inhoudt, maar nog meer heb ik mijn geloof en overtui-

goed te sturen en krijgen ze tal van maatschappelijke discussies op

ging daarin over proberen te brengen. Dat heeft gewerkt. Wakker

gang - denk maar aan de plofkip en de megastal. Boeren zouden

Dier heeft zelfs spotjes gemaakt waarin Kipster als lichtend voor-

hier meer tegenwicht aan kunnen geven door veel meer dan nu hun

beeld wordt genoemd.’’

passie en vakmanschap voor het voetlicht te brengen. Laat zien wat

Wegloop raadt de groep ondernemers daarom aan om zich niet

je doet en vooral waaróm je dat doet. Ook zouden boeren - samen

in te graven, maar ‘uit’ te graven. ,,Probeer zo min mogelijk in de

met hun belangenbehartigers - meer het gedeelde belang met de

situatie te komen waarbij je steeds moet reageren op negatieve

retail en NGO’s op moeten zoeken. Ofwel: hoe worden we er alle-

berichtgeving. Daarmee win je vrijwel nooit iets. Probeer zélf de

maal beter van? Zelf denk ik dat ieder mens of organisatie veilig,

agenda te bepalen door proactief en optimistisch over jouw bedrijf

zeker, gezond, betaalbaar voedsel wil. Hier ligt voor een belangrijk

of sector te communiceren. Laat zien hoe prachtig die bollenvelden

deel de sleutel voor meer invloed in het maatschappelijke debat.’’

Laat zien hoe prachtig je bollenvelden in bloei staan of hoe mooi je
aardappelen gegroeid zijn.

in bloei staan of hoe mooi die aardappelen gegroeid zijn. Zoek
naar dat positieve gevoel en hou op met zeuren en klagen. Kortom,

Verjaardagen en buurtfeestjes

begin met effectief communiceren.’’

Binnen de deelnemersgroep wordt Kivit’s conclusie breed gedeeld,

Collega Carla Kivits haalt als voorbeeld de Nationale Week Zonder

zo blijkt na een discussierondje. Maar er is zeker ook enige terug-

Vlees aan, die in maart werd gehouden. ,,Veel boeren - en ook hun

houdendheid over de praktische uitvoering. ,,Het zijn prima ideeën,

belangenbehartigers - lieten zich vooral kritisch hierover uit. Veel

maar wanneer moeten we dit allemaal doen? Ik wil ook nog wat

effectiever zou zijn geweest om in deze week de plantaardige sec-

tijd overhouden om geld te verdienen’’, zo verwoordt een van hen

tor volop in het zonnetje te zetten.’’

het behoorlijk nuchter. Volgens Wegloop hoeft die communicatie
ook allemaal niet zo ‘nadrukkelijk’ te zijn. ,,Iedereen gaat naar

‘Verplaats je in die ander’

verjaardagen, buurtfeestjes of doet iets binnen een vereniging. Ook

Om effectief te kúnnen communiceren is het volgens Kivits belang-

daar kun je een bijdrage leveren door positief over je vak te vertel-

rijk om inzicht te hebben in het beeld dat mensen buiten de sector

len en uitleggen waarom je bepaalde handelingen uitvoert.’’ ,,En als

van de landbouw hebben. ,,Verplaats je daarvoor eens in die ander.

het dan weer uitdraait op een tirade tegen de boeren, wat doe je

Hoe zou hij of zij jouw bedrijf zien? En wat zou hij of zij daarvan

dan?’’, vraagt een deelnemer. ,,Ga er gewoon niet in mee. Laat het

willen weten? De meeste burgers hoeven niet te weten of je tien

afsterven. En vertel daarna je eigen verhaal, waarom je het vak zo

of twintig hectare aardappelen verbouwt. Wat ze wél willen weten

mooi vind. Enthousiasme is het sterkste wapen dat je hebt. Gebruik

is hoe je met de natuur en het landschap om je heen omgaat.’’

het!’’, zo besluit hij.

Om deze boodschap te versterken laat ze een reeks foto’s zien van
allerlei werkzaamheden binnen de landbouw. Op een van de foto’s
is een nieuwe trekker met een geavanceerde veldspuit te zien met
daar omheen een mooi landschap. ,,Boeren zien voornamelijk die
mooie trekker en spuit, maar mensen buiten de sector zien vooral
dat prachtige landschap. Wees je dus bewust van wat je communiceert. De één ziet op dezelfde foto iets heel anders dan de ander en

Wat te doen bij lastige situaties of ontmoetingen?
•

Maak oogcontact

•

Blijf rustig

•

Luister

•

Glimlach

•

Geef je bedrijf letterlijk een gezicht

•	Communiceer van mens tot mens (en niet van bedrijf tot
mens of omgekeerd)
•	Wees consistent; vertel overal hetzelfde verhaal en

gewasbescherming aan bod komen. Door middel van
presentaties, demonstraties en discussies worden de

Van......

naar.....

Half luisteren

Echt luisteren

Je gelijk willen halen

De ander proberen te begrijpen

Fatalistisch (negatief) praten

Positief praten

Zeuren, klagen

Opgewekt, positief

Reactief

Proactief

(social media)

Voordat je iets (op social media) deelt...

•

Communiceer op tijd, open en proactief

•

Wat wil ik bereiken en waarom?

•

Je krijgt nooit iedereen mee; zoek daarom medestanders

•

Wie wil ik bereiken?

•

Wat is de boodschap, wat is mijn verhaal?

•

Hou het simpel!

Bayer Crop Science, Syngenta en Boerenbusiness
hebben vorig jaar de Agricultural Sprayer Academy
(ASA) opgericht. Doel hiervan is om de kennis
van gewasbescherming te vergroten en het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren.

thema-bijeenkomsten alle belangrijke facetten rondom

•	Zorg ervoor dat tweerichtingsverkeer mogelijk is

maar half

ACADEMY

training aangeboden, waarbij in zes verschillende

herhaal dit

•	Gebruik liever één communicatiemiddel goed, dan drie

AGRICULTURAL SPRAYER

Op de ASA krijgen deelnemers een hoogwaardige

heeft daar ook hele andere associaties bij.’’

Hoe zet je je bedrijf neer?

Om effectief te kunnen communiceren is het belangrijk om je in die
ander te kunnen verplaatsen. Hoe zou hij of zij jouw bedrijf zien? En
wat zou hij of zij daarvan willen weten?

onderwerpen intensief en diepgaand besproken.
De ASA is vooral opgericht om deelnemers op een
vernieuwende manier te laten nadenken over het
gezond houden van hun gewassen. Daarbij is er ruime
aandacht voor toekomstige technieken, maar ook voor
communicatieve aspecten zoals de omgang met de
omgeving.
Ook deelnemen? Kijk voor meer
informatie over de ASA op
www.gezondtelen.nl.

•	Wat is het beste middel om deze boodschap over te
brengen?
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l

Bayer CropScience SA-NV

Vormgeving en opmaak:
Claudesign

l

Fotografie:
l

,,Realiteitszin en boerenverstand moeten
wat mij betreft leidend zijn; dan kunnen
landbouw en biodiversiteit prima
samengaan.’’

,,Bloemenranden zijn mooi, maar ze zorgen ook voor meer onkruiden. Het gaat
dus allemaal niet vanzelf, het kost extra
moeite.’’

,,Natuurmaatregelen op boerenbedrijven
moeten vooral robuust zijn. Het moet effect
hebben zonder dat er al teveel aandacht
en tijd aan besteed moet worden.’’

,,We proberen graag dingen uit, zoals het
inzetten van natuurlijke plaagbestrijders.
Niet alles lukt, maar als we de teelt verder
willen verduurzamen, dan zul je wat
moeten proberen.’’

Jaap Bond, gedeputeerde Provincie
Noord-Holland.

Richard Enthoven, akkerbouwer in
Weteringbrug (N-H).

Henk Nijenhuis, ecoloog in de
gemeente Haarlemmermeer.

Anco en Anton van Garderen,
zachtfruittelers in Schalkwijk (U.).

Bayer CropScience SA-NV

Drukwerk:
l

HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 23
NL-3640 AE Mijdrecht

Blijf op de hoogte van de actuele zaken.
Volg ons op Twitter of Facebook:
BayercropNL

‘BOLLENVOGELS’ LEVEN OP IN DE BOLLENSTREEK
Kan een gebied met intensieve bloembollenteelt ook een goede leefomgeving zijn voor
vogels? In de Zuid-Hollandse Bollenstreek blijkt van wel. De laatste jaren blijven de populaties
van soorten als de patrijs, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart zeer constant, zo blijkt uit
tellingen van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. Volgens bestuurslid
en adviseur Paul Venderbosch is vooral het open karakter van de streek aantrekkelijk voor
‘bollenvogels’.
,,Hoor je dat drukke gebrabbel? Dat is de veldleeuwerik. Dat gaat de héle dag zo door. De meeste bollenboeren herkennen dat typische geluid inmiddels wel; het hoort echt bij deze streek.’’ We kijken met Paul
Venderbosch uit over een klein poldergebied net buiten Hillegom. Het gebied is open; de bloembollenteelt
heeft hier duidelijk de overhand. Tussen de gerooide velden zijn wat slootkanten - deels gemaaid, deels
niet gemaaid - te zien en rondom de polder sluiten bosranden het geheel mooi af. ,,Dit landschap is perfect voor tal van akkervogels’’, zegt Venderbosch. ,,De gewassen zijn laag, maar toch ook weer net hoog
genoeg. Daardoor voelen vogels zich veilig om tussen de bedden te broeden. Vanaf het planten tot aan
het vroege voorjaar ligt er ook nog eens een strodek op, waardoor er ook nog wat voedsel te halen is.’’
Met name de patrijs, een icoonsoort voor de Provincie Zuid-Holland, doet het de laatste jaren goed in de
Bollenstreek, net als de eerder genoemde veldleeuwerik, de gele kwikstaart, de kievit, de scholekster en
de tureluur. Venderbosch merkt dat boeren de laatste jaren wat meer oog hebben gekregen voor de leef-
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doen ten gunste van deze vogels, zéker als je ze er persoonlijk bij betrekt.’’ Wat volgens hem ook helpt
is dat is dat het een Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging is. ,,Ongeveer 20 van de 100 leden zijn
zelf bollenboer; we weten daarom redelijk goed wat haalbaar en niet haalbaar is.’’

Kleine paradijsjes
Tijdens de ronde door het gebied wijst Venderbosch regelmatig op hagen en heggen die een goede
beschutting bieden voor vogels en bovendien veel insecten herbergen. Ook de wat ruigere bermen
en oeverkanten zijn volgens hem ‘kleine paradijsjes’ voor een groot aantal vogelsoorten. Zelf zou
Venderbosch het liefste zien dat oevers, akkerranden en bermen zo laat mogelijk gemaaid worden waardoor bloemen, kruiden en insecten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd weet hij dat bollentelers liefst op tijd maaien om veronkruiding van de percelen te voorkomen. ,,Ja, op dit soort punten zitten
natuurontwikkeling en bedrijfsbelangen elkaar wel eens in de weg’’, zo erkent hij, ,,Maar er zijn gelukkig
nog genoeg onderdelen over waar we elkaar wél goed kunnen vinden. Die onderdelen moeten we maximaal uitbuiten.’’ Ter illustratie rijdt hij een toegangsweg van een bollenbedrijf in en wijst hij op een paar
‘rommelhoekjes’ met takkenbossen, groenafval - en ook kruiden. ,,Die moeten dus vooral blijven liggen
en niet allemaal opgeruimd worden.’’
Rommelhoekjes met takkenbossen, groenafval - en ook kruiden zijn belangrijk voor vogels.
Ze bieden hen voedsel, beschutting en veiligheid.
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