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FORWARD FARM ‘HET GROENE HART’ OFFICIEEL GEOPEND

‘WERKEN AAN DUURZAAMHEID IS GEEN KEUZE MEER,

HET MÓET’
Wat is duurzame landbouw eigenlijk? Hoe kun
je het laten ‘ontkiemen’ en eraan bouwen? Hoe
kun je het vervolgens aanjagen en uitdragen? En
misschien wel het belangrijkste: hoe zorg je ervoor
dat duurzame initiatieven ook daadwerkelijk in
de praktijk toegepast gaan worden? Dit soort
vraagstukken kwamen afgelopen voorjaar uitgebreid aan bod tijdens de officiële opening van de
Forward Farm ‘Het Groene Hart’ in Abbenes (N-H).
In een tot debatzaal omgetoverde aardappelbewaarplaats gaven diverse sprekers hun visie op het
thema duurzame landbouw. Daaruit kwam naar
voren dat werken aan duurzaamheid geen vrijblijvende bezigheid meer is, maar een absolute must
is om de landbouw toekomstbestendig te houden.
Ook gaven alle sprekers aan dat samenwerken,
informatie delen en ‘voortdurende communicatie
met de buitenwereld’ essentieel zijn om van duurzame landbouw een succes te maken.

Head Bayer Crop Science Global Liam Condon (rechts) in gesprek met akkerbouwer en gastheer Jasper Roubos.

,,Gezonde mensen op een gezonde planeet; dat is dé missie waar wij als Bayer

uitziet. Hier op de Forward Farm wordt duurzaamheid echt tastbaar.’’ Volgens

sterk vergroten. Die twee zaken gaan in onze visie dus prima samen en daar

voor staan. En wat mij betreft is dat ook het bredere perspectief waar deze

Condon speelt Nederland - en ook de Forward Farm in Abbenes - een sleutelrol

zullen wij de komende jaren nóg meer werk van gaan maken.’’ Condon haalde

middag over gaat.’’ Met deze woorden opende Damien Viollet, hoofd Bayer

als het over duurzame landbouw gaat. ,,Heel veel praktische innovaties komen

in dit kader ook de overname van het bedrijf Monsanto aan. ,,Ik weet dat niet

Crop Science Benelux, de discussiemiddag op de Forward Farm in Abbenes. Ook

direct uit Nederland; daar mogen jullie best trots op zijn’’, zo sprak de uit

iedereen daar enthousiast over is. En dat niet iedereen ervan overtuigd is dat

nam hij meteen de gelegenheid te baat om gastheer en ‘Forward Farmer’ Jasper

Ierland afkomstige CEO. Ook roemde hij het hoge productie- en kennisniveau

dit de duurzaamheid van de landbouw zal bevorderen. Het is dus aan ons om

Roubos te bedanken voor zijn gastvrijheid en open samenwerking. ,,Het is voor

van de Nederlandse landbouw, die al vele decennia als voorbeeld gelden voor

de komende jaren het tegendeel te bewijzen. En dat gaan we zéker doen.’’ Ook

ons een eer dat dat we op dit prachtige bedrijf onze ideeën over duurzame

de hele wereld.

wees hij op het feit dat Bayer een lange traditie heeft in sociaal verantwoord

landbouw in praktijk kunnen brengen en uit kunnen dragen. En we vinden het

Volgens Condon zijn deze ‘eigenschappen’ ook broodnodig om in de komende

ondernemen. ,,Dat betekent dat we vooruitgang nastreven voor álle boeren,

erg waardevol dat je daar als praktiserend akkerbouwer op een open, maar ook

jaren de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. ,,In 2050 zijn we

zowel de hoogontwikkelde bedrijven in Europa als de kleine boeren in Afrika.

kritische manier je bijdrage aan levert.’’ Roubos zelf (‘ik hoef niet zo nodig in de

gegroeid van 7 naar 9 miljard mensen, terwijl de beschikbare hoeveelheid

Hiervoor zullen we niet alleen onze kennis breed moeten delen, maar ook nog

spotlights te staat’) ging kort in op zijn bedrijfsvoering en op de samenwerking

land min of meer gelijk blijft. Bovendien moeten we er rekening mee houden

meer in moeten zetten op samenwerking zodat iedereen kan profiteren van

met Bayer, die feitelijk al sinds 2015 loopt. Ook benadrukte hij dat de systemen

dat door klimaatveranderingen de voedselproductie met zo’n 17 procent af

onze innovaties en technologieën.’’

en technieken die nu op zijn bedrijf zijn aangelegd of worden getest zeker niet

zal nemen. De productie per hectare zal daarom flink omhoog moeten willen

‘voor de bühne’ zijn, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan een duurzamere

we straks al die monden kunnen voeden’’, zo schetste hij de vooruitzichten.

landbouw en gewasbescherming. ,,De praktijk zal hier altijd voorrang krijgen’’,

Tegelijkertijd zal deze productie vele malen duurzamer moeten plaatsvinden

Wageningen UR, zijn technologie en innovatie dé tools om zowel de productie

aldus Roubos.

dan nu het geval is. ,,Op dit moment doen we de planeet pijn. Op veel plekken

per hectare, alsook de duurzaamheid van de landbouw te vergroten. ,,De uitda-

gebruiken we teveel pesticiden en kunstmest. Dat moet echt anders’’, aldus

ging is om met minder input meer output te behalen. Daarvoor zullen we vooral

Liam Condon, hoofd Bayer Crop Science wereldwijd, sloot met zijn betoog

Condon. De oplossingen moeten en zullen volgens hem vooral komen uit

slimmer, efficiënter en innovatiever moeten werken.’’ Als voorbeeld haalde hij

direct aan bij Roubos’ woorden. ,,We praten ongelofelijk veel over duurzaam-

wetenschap en technologie. ,,Nu al kunnen we met behulp van bio-, chemical

de teelt van tomaten aan, die wereldwijd op zeer verschillende manieren wordt

heid, maar het mooie is dat we vandaag kunnen zien hoe dat er in werkelijkheid

en data-science zowel de duurzaamheid als de productie van de landbouw

uitgevoerd. ,,Zo worden er in Spanje tomaten in de open lucht geteeld met een

Met een catch-box microfoon die door de zaal geworpen werd, betrok gespreksleider Donatello Piras de bezoekers in
een levendige discussie over duurzame landbouw.
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Ook voor Ernst van den Ende, algemeen directeur van Plant Science Group

Tussen de sprekers door werden de aanwezige gasten geprikkeld met een drietal stellingen over duurzame landbouw
en gewasbescherming. Met een rode of groene stemkaart konden zijn hun mening - eens of niet eens - kenbaar maken.

gemiddelde opbrengst van vier kilo per vierkante meter. In Nederland halen

Niettemin ziet de Artemis-voorzitter voor de langere termijn een grote toekomst

Boonekamp ook een belangrijke rol weggelegd voor gewasresistenties, of beter

we op diezelfde oppervlakte in kassen een productie van 80 kilo. En die zijn

voor groene middelen. Op de stelling: ‘Is in 2050 meer dan 50 procent van

gezegd: voor het terughalen van gewasresistenties. ,,Er is enorm veel kennis op

óók nog eens duurzamer geteeld, omdat er veel minder grond en veel meer

de middelen van biologisch afkomst?’, antwoordt hij dan ook volmondig ‘ja’.

dit gebied, maar we hebben het de afgelopen decennia veel te weinig gebruikt.

‘biologie’ voor wordt gebruikt.’’

,,Ondanks de hiervoor genoemde hobbels, zien we steeds meer groene mid-

We beschikken over tal van technieken om resistenties te verbeteren. Verder

Als grootste punt van zorg ziet hij de ‘moeizame relatie’ tussen technologie en

delen op de markt verschijnen. En ik verwacht dat dit aantal de komende jaren

kunnen we met behulp van microbiologie de planten veel sterker maken. Van

duurzaamheid. ,,Vooral de jongere generatie koppelt duurzaamheid massaal

steeds sneller gaat stijgen.’’ Boonekamp wees er in zijn inleiding ook op dat

dit soort natuurlijke hulpmiddelen moeten we veel meer gebruik gaan maken.’’

aan extensieve landbouw, terwijl daar - op basis van feiten - zeker de nodige

het voor fabrikanten ook steeds noodzakelijker wordt om ‘buiten de chemie’

vraagtekens bij gezet kunnen worden. Ook het idee dat ‘natuur zijn gang laten

te kijken. Nieuwe werkzame stoffen met ook nog eens een goed milieuprofiel

Het slotwoord van de middag was aan eregast Liam Condon, die nogmaals

gaan’ het gezondste en veiligste voedsel oplevert, heeft - onterecht - breed

zullen zich de komende jaren niet veel meer aandienen. Ook verwacht hij dat de

het belang van een goede ‘verbinding met de samenleving’ benadrukte. ,,We

post gevat. We zullen daarom véél meer moeten communiceren over de goede

druk vanuit de samenleving steeds groter zal worden om chemische middelen

kunnen heel veel zaken bedenken die naar onze opvatting goed zijn voor de

kanten van technologie en innovatie in de landbouw. Dat is lastig, maar wel

in te ruilen voor biologische. ,,Ook dat aspect mogen we niet onderschatten.’’

mens en voor de planeet. Maar de samenleving zal dat óók moeten vinden. We
moeten daarom voortdurend werken aan de acceptatie van onze visie en ons

écht nodig om draagvlak te houden voor een moderne, high-tech landbouw.’’
Behalve verduurzaming via de weg van (meer) biologische middelen, ziet

werk. En daarvoor geldt maar één gouden regel: blijf communiceren.’’

Piet Boonekamp, voorzitter van Artemis (belangenvereniging voor producen-

ten van biologische gewasbeschermingsmiddelen, red.), schetste in zijn inleiding de ‘uitdagende weg’ van chemische naar groene gewasbescherming. ,,Om
duurzamer te produceren zullen we onherroepelijk een transitie moeten maken
van chemische naar groene middelen. Is dat makkelijk? Nee, want de risico’s
van groene middelen zijn groter en de zekerheid is kleiner. Maar het zal móeten,
willen we over honderd jaar nog steeds op een verantwoorde manier landbouw
kunnen bedrijven in Nederland.’’ Boonekamp is duidelijk over de noodzaak van
vergroening in de gewasbescherming, maar ziet op dit moment nog veel remmende factoren. Zo is de bestrijdingsmiddelenwet volgens hem nog niet goed
afgestemd en ingericht op (de toelating van) groene gewasbeschermingsmiddelen. ,,Het lastige is dat veel groene middelen niet goed te definiëren zijn.
Valt het bijvoorbeeld onder bestrijdingsmiddelen of toch onder meststoffen?
En hoe beoordeel je de effectiviteit en de risico’s van zo’n middel? Dat soort
zaken zijn nog niet goed beschreven, waardoor toelatingen helaas nog teveel
worden afgeremd.’’

Foto linksboven
Piet Boonekamp, voorzitter Artemis: ,,Om duurzamer te produceren
zullen we onherroepelijk een transitie moeten maken van chemische
naar groene middelen.’’
Foto rechtsboven
Liam Condon, CEO Bayer Crop Science: ,,We moeten voortdurend
werken aan de acceptatie van onze visie en ons werk. En daarvoor
geldt maar één gouden regel: blijf communiceren.’’

Ook tijdens de lunch was er volop discussie, zoals hier tussen - vlnr - Liam
Condon (Bayer), George Beers (WUR) en Albert Schirring (Bayer).

Foto rechts
Ernst van den Ende, algemeen directeur Plant Science Group WUR:
,,De uitdaging is om met minder input meer output te behalen.
Daarvoor zullen we slimmer, efficiënter en innovatiever moeten
werken.’’

Na de forumdiscussie werden bezoekers in groepen langs verschillende duurzame gewasbeschermingsinnovaties geleid, zoals hier de PhytoBac.
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STUDENTEN HAS HOGESCHOOL
MAKEN BIODIVERSITEIT INZICHTELIJK
WELKE SOORTEN VLINDERS, BIJEN, ZWEEFVLIEGEN EN KEVERS KOMEN ER VOOR OP AGRARISCHE BEDRIJVEN? WAAR EN IN WELKE AANTALLEN KUN JE ZE VINDEN? EN WELKE WAARDE HEBBEN ZE IN HET LICHT VAN BIODIVERSITEIT? HET ZIJN VRAGEN DIE - ZÉKER BINNEN DE LANDBOUW - NOG AMPER GESTELD ZIJN
EN DAAROM OOK NOG NAUWELIJKS TE BEANTWOORDEN ZIJN. MET HET PROJECT ‘MONITORING BIODIVERSITEIT IN HET AGRARISCH GEBIED’ - UITGEVOERD OP
DE FORWARD FARM IN ABBENES - GEVEN VIER STUDENTEN VAN HAS HOGESCHOOL IN DEN BOSCH EEN EERSTE AANZET OM DE BIODIVERSITEIT OP LANDBOUWBEDRIJVEN INZICHTELIJK TE MAKEN. ,,ZODRA WE MENSEN LATEN ZIEN WAT ER ALLEMAAL RONDKRUIPT EN RONDZWEEFT OP HUN BEDRIJF, WORDEN ZE VRIJWEL
ALLEMAAL ENTHOUSIAST EN GAAN ZE ER ZELF VEEL MEER OP LETTEN. MISSCHIEN IS DAT WEL DE GROOTSTE WINST VAN ONS PROJECT.’’

Student Jonathan Janse (met potjes in handen) geeft uitleg over het vangen van vlinders, bijen, zweefvliegen en kevers.
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Het is een bijzonder gezicht: vier jonge studenten die zwaaiend met een vangnetje insecten vangen boven een met een bloemenmengsel ingezaaid proefperceel. Enthousiast laten ze de andere aanwezigen hun vangst zien. ,,Kijk, dit is
een wilde bij. Daarvan zijn er heel veel soorten; ik moet even op een determinatiekaart opzoeken welke dit is... En kijk hier: een libelle! Ook die vinden we hier
met grote regelmaat.’’ Als één ding deze namiddag duidelijk wordt, dan is het
wel dat deze jongens warmer worden van een mooie vlinder dan van een mooi
veld aardappelen. ,,Maar juist dát enthousiasme heeft er wel voor gezorgd dat
ik nu met meer interesse naar allerlei kevers en vliegjes op mijn bedrijf kijk, ook
al kan ik er misschien nog niet direct iets mee’’, zegt akkerbouwer en ‘Forward
Farmer’ Jasper Roubos. Hij ziet het monitorings-onderzoek op zijn bedrijf als
een mooie ‘nulmeting’ voor de biodiversiteit. ,,Het zou mooi zijn als we hier
de komende jaren meer over te weten kunnen komen, want dan kun je er ook
rekening mee houden binnen je bedrijfsvoering’’, zo blikt hij alvast vooruit.

‘Eigenlijk weten we nog maar heel weinig’
Ook Joris Roskam van Bayer ziet het onderzoek als een mooie aanzet om
landbouw en biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen. ,,Eigenlijk weten we
nog maar heel erg weinig over de soorten die in het agrarische gebied leven.
Daarom proberen we die eerst maar eens goed in kaart te brengen middels een
inventarisatie. De gevonden soorten kunnen vervolgens weer ingedeeld worden
in soortgroepen, die elk weer een eigen natuurlijke of biologische waarde vertegenwoordigen. Ons eerste doel is om te bekijken hoe we hier op de Forward
Farm vooruitgang kunnen boeken in biodiversiteit. En om die vooruitgang
ook echt te kunnen staven, maken we gebruiken van de monitorings- en
waarderingssystematiek die de studenten hebben opgezet. De ultieme stap is
om tot een score te komen waarmee je gebieden en bedrijven onderling kunt

De vier studenten van het projectteam ‘Monitoring biodiversiteit in agrarisch gebied’ met van links naar rechts: Lucas van Nijnatten, Jonathan Janse,
Mick Vos en Guido Maas.

vergelijken. Maar zover zijn we nog lang niet.’’
Jonathan Janse is een van de studenten die een half jaar bij het onderzoek
betrokken is geweest. Hij legt uit dat inventarisaties en metingen volgens

Biodiversiteitsscore

vaste protocollen en richtlijnen moeten gebeuren. ,,Om echt iets te kunnen

Hoewel Janse en zijn drie medestudenten uiteindelijk tot een biodiversiteits-

van biodiversiteit op bedrijven te komen. We beseffen dat onze biodiversiteits-

zeggen over de biodiversiteit op een bedrijf moeten allereerst de plaatsen van

score voor de Forward Farm zijn gekomen, erkent hij dat deze waardering nog

score voor discussie vatbaar is en misschien moet het die functie ook maar

de metingen duidelijk vastgesteld en omschreven zijn. Daarom zijn we op de

lang niet ‘zuiver en stabiel’ is en daarmee ook nog niet echt bruikbaar voor de

hebben. Hopelijk zetten onze bevindingen aan tot meer onderzoek, pilots en

Forward Farm begonnen met alle landschapselementen in kaart te brengen.

praktijk. ,,We hebben met onze score een aanzet gegeven om tot een waardering

- vooral - meer belangstelling voor de soortenrijkdom in agrarische gebieden.’’

Daarbij moet je denken aan bermen, akkerranden, hagen, struiken en bomen.
Deze landschapselementen vormen de basis voor de monitoring, die - per
soortgroep - volgens een aantal vaste richtlijnen moet worden uitgevoerd. Ook
de omstandigheden tijdens de inventarisatie zijn erg belangrijk om een reëel
beeld te krijgen van de biodiversiteit. Zo moet je rekening houden met zaken

EN KIJK HIER: EEN LIBELLE!

als het jaargetijde, het tijdstip op de dag, de temperatuur, eventuele regen
en wind en de zonkracht. Al deze factoren hebben grote invloed op de meetresultaten en dus ook op het eindresultaat. Al met al is het inzichtelijk maken
van de biodiversiteit op een bedrijf dus een behoorlijk complexe materie.’’

OOK DIE VINDEN WE HIER MET
GROTE REGELMAAT

Enkele minuten zwaaien met een vangnet levert onder meer twee wilde bijen op.

Nieuwsgierigheid bij de aanwezigen: wat zit er in het net?
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’HET BEGINT MET
VOORUITSTREVENDE BOEREN’

Kringlooplandbouw is goed voor boer en consument. Met die overtuiging gaat D66-landbouwwoordvoerder Tjeerd de
Groot onvermoeibaar de boer op. Deze zomer bezocht hij akkerbouwer Jasper Roubos in Abbenes. ,,Het begint met vooruitstrevende boeren.’’
Tjeerd de Groot is al vroeg aangekomen op het akkerbouwbedrijf van Jasper

stro van de granen niet te oogsten maar te verhakselen. ,,Stro persen en verko-

Roubos in Abbenes. Samen met statenlid Claudia Weemhoff en een groep

pen levert normaal gesproken paar honderd euro extra per hectare op. Toch laat

Haagse collega’s maakt hij vandaag een ronde langs verschillende agrarische

ik het liever achter op het land, als organische stof. Ik zie het als investering in

bedrijven in de regio Noord-Holland. Het D66-kamerlid wil graag met eigen

de bodem. Ook zaaien we meteen een groenbemester in de stoppel. We willen

ogen zien waar boeren en tuinders mee bezig zijn en de ideeën die hij heeft

de grond snel weer bedekt en beschermd hebben.’’

D66-kamerlid en landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot (rechts) bekijkt
samen met statenlid Claudia Weemhoff en akkerbouwer Jasper Roubos de
veldjes met bloemenmengsels. Prachtig om te zien, vinden ze alle drie.
Maar Roubos benadrukt dat ze er niet alleen staan voor de aankleding.
,,Akkerranden met bloemenmengsels zorgen voor meer diversiteit in het landschap’’, vertelt hij. ,,Dat is goed voor de natuur en het is natuurlijk een mooi
visitekaartje richting de burger. Tegelijkertijd proberen we de bloemenranden
zo samen te stellen, dat ze een schuilplaats zijn voor natuurlijke vijanden. Die
helpen bij het bestrijden van plaaginsecten in onze gewassen, waardoor we
minder hoeven te spuiten.’’

over de toekomst van de landbouw toetsen aan de praktijk.
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Het bedrijf van Roubos is een Forward Farm-locatie van Bayer, wat betekent dat

Bodem centraal

het een kennisplatform is voor duurzame landbouw. Er worden nieuwe tech-

De Groot luistert aandachtig naar Roubos en vraagt door zodra hij met cijfers

aan het klimaat. Verreweg de meeste grond is van boeren; die moeten dus ruim

nieken gedemonstreerd en er is letterlijk ruimte voor discussie, in een speciaal

op de proppen komt. Op zijn smartphone tikt hij af en toe wat aantekeningen

baan krijgen om de bodem te verbeteren.’’

daarvoor ingericht gebouw aan de rand van het erf.

in. Het is hem opgevallen dat het thema bodem volop leeft onder boeren en hij

Die uitspraak is koren op de molen van Roubos. ,,Maar daar hebben we de

Na een snelle kop koffie maakt het gezelschap een ronde over het bedrijf.

wil dat graag verder stimuleren. ,,In het verbeteren van de bodem komen zó

politiek dan wél bij nodig’’, zegt Roubos, doelend op de gebruiksnormen voor

Roubos en De Groot vinden elkaar al snel als het gesprek komt op de bodem.

veel zaken bij elkaar; het vastleggen van koolstof, meer waterbergend vermo-

dierlijke mest. Hij zou graag meer dierlijke mest willen aanvoeren op zijn bedrijf

Aandacht voor bodemvruchtbaarheid moet hoog op de agenda, vinden beiden.

gen, meer biodiversiteit en gezondere gewassen. Boeren werken daardoor aan

dan hij volgens de wet mag. Dan kan hij minder kunstmest gebruiken. ,,Dat

Staand naast zijn imposante maaidorser vertelt Roubos over zijn keuze om het

een gezonder productiesysteem en leveren tegelijkertijd een gunstige bijdrage

is precies waar ik graag naar toe wil’’, zegt De Groot. ,,Er moeten veel meer

dwarsverbanden komen tussen veehouderij en akkerbouw. We hebben met z’n

vertellen, dat brengt ons niet verder. De linkse partijen benoemen vooral de

doen interessante dingen. Veel van de zaken waar zij zich mee bezighouden,

allen een kwetsbaar systeem gecreëerd, door bedrijven te ontmengen en steeds

problemen. D66 wil niet alleen de problemen bij naam noemen, maar ook

zijn nodig om stappen verder te komen in de gangbare landbouw. We kunnen

meer van de grond en van de dieren te vragen. Efficiëntie is goed, maar er

helpen bij oplossingen die op lange termijn perspectief bieden voor de maat-

van ze leren. Maar ik zie het niet als heilige graal. Het gaat me juist om de

wordt vaak alleen maar gepraat over lineaire efficiëntie; meer doen met minder.

schappij en voor de boer. Met gezond voedsel, een beter klimaat en een beter

transitie van de gehele landbouw. Ik wil de grote groep boeren in Nederland

Terwijl het over circulaire efficiëntie moet gaan: hoe maak je slim gebruik van

inkomen voor de boer. Daar zet ik me voor in. Ik wil een bruggenbouwer zijn

helpen bij het maken van een omslag in de richting van duurzame landbouw.’’

reststromen, als meststof voor het land maar ook als voer voor vee?’’

tussen stad en platteland.’’

Bruggenbouwer

Bloemenranden

Een sterke focus op schaalvergroting en het verlagen van de kostprijs, is volgens

De Groot heeft zich in de afgelopen dertig jaar in verschillende hoedanigheden

Bij de demoveldjes met bloemenmengsels blijft het gezelschap staan. Prachtig

De Groot een heilloze weg gebleken. Volgens hem moeten boeren en tuinders

bezig gehouden met duurzame landbouw. In het verleden onder meer als assi-

om te zien, vinden ze. Roubos legt uit dat ze er niet alleen staan voor de

zich richten op een goede kwaliteit en een goed verhaal. ,,We hebben hier

stent van landbouwminister Laurens Jan Brinkhorst en recent als directeur van

aankleding. ,,Akkerranden met bloemenmengsels zorgen voor meer diversiteit

de beste boeren van de hele wereld. De kunst is om met elkaar te werken

de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Vanuit die laatste functie is hij bij de

in het landschap. Dat is goed voor de natuur en het is natuurlijk een mooi

aan ketens waarin je je kunt onderscheiden. ‘Made in Holland’ is al een sterk

afgelopen verkiezingen in de Tweede Kamer gekomen, waar hij zich wil inzetten

visitekaartje richting de burger. Tegelijkertijd proberen we de bloemenranden

merk en dat wordt alleen maar sterker als je gericht werkt aan duurzaamheid.

voor een duurzame landbouw.

zo samen te stellen, dat ze een schuilplaats zijn voor natuurlijke vijanden. Die

Agrarische producten uit Nederland moeten gelijk staan aan Zwitserse horloges

In de visie die hij heeft geschreven, komt de term ‘kringlooplandbouw’ regelma-

helpen bij het bestrijden van plaaginsecten in onze gewassen, waardoor we

en Belgische chocola.’’

tig terug. Kringlooplandbouw is goed voor boer en burger, verzekert hij. Maar

minder hoeven te spuiten.’’

Hier kijkt Roubos toch wat bedenkelijk. ,,Hoe vaak heb ik dat niet al gehoord:

de Nederlandse landbouw moet ook minder intensief worden. En dat wordt in

Hoe denkt De Groot eigenlijk over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen?

werk aan kwaliteit en werk samen in de keten. Maar uiteindelijk draait het

de landbouw al snel uitgelegd als kritiek, merkt hij. ,,Het is ook geen gemak-

D66 heeft veel kiezers in het stedelijke gebied, waar de gangbare landbouw

allemaal om die laatste paar rotcenten. Ik zou willen dat je gelijk had. Heel

kelijke boodschap’’, zegt De Groot. ,,Kijk, de traditionele landbouwpartijen

nog wel eens onder vuur ligt. Later vandaag bezoeken De Groot en zijn collega’s

veel boeren zouden maar wat graag meer investeren in duurzaamheid, maar

gaan vooral uit van de bestaande situatie. Maar één op één het boerenverhaal

ook twee biologische bedrijven. Is dat zijn ideaalbeeld? ,,Biologische boeren

we hebben een zwakke positie in de keten. Vaak is de eerste zorg dat er brood

‘Made in Holland’

op de plank komt.’’
De Groot erkent de zwakke positie van de boer, maar ziet mogelijkheden: ,,De
vraag van de consument is aan het veranderen. Kijk naar Friesland Campina.
Door flink te investeren in een duurzame zuivelketen, is zij in veel markten een

preferred supplier geworden. Ook is er een bonus gekomen voor weidemelk. Er
is echt wat mogelijk als boeren en verwerkers zich organiseren.’’ Gemakkelijk
is dat niet, zegt hij er meteen bij. De landbouw zit in een periode van transitie
en een goed verdienmodel heb je niet van de een op de andere dag. Er moet
op systeemniveau aan kringlopen worden gewerkt en dat vraagt inspanningen
van boeren, politiek en bedrijven. ,,Maar dan is er ook wat mogelijk’’, meent De
Groot. ,,Wij hebben hier de beste boeren van de wereld. Met vooruitstrevende
boeren en wat politieke wil komt de landbouw echt wel verder. Kijk naar wat
er op deze Forward Farm gebeurt. Hier komen boeren die vooruit willen.’’

Een sterke focus op schaalvergroting en het verlagen van de kostprijs, is volgens De Groot een heilloze weg gebleken. Volgens hem moeten boeren en tuinders
zich richten op een goede kwaliteit en een goed verhaal.

Jasper Roubos: ,,Heel veel boeren zouden maar wat graag meer investeren
in duurzaamheid, maar we hebben een zwakke positie in de keten. Vaak is
de eerste zorg dat er brood op de plank komt.’’

Tjeerd de Groot: ,,We hebben hier de beste boeren van de hele wereld.
De kunst is om met elkaar te werken aan ketens waarin je je kunt onderscheiden.’’
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MIDDELEN PRECIES OP DE GOEDE PLEK
Tijdens een open dag van de Proeftuin voor de fruitteelt in Randwijk (Gld.) kijken bezoekers aandachtig naar de verrichtingen van de nieuwste generatie boomgaardspuiten. De machine op de foto - van Hol Spraying Systems - kan in
één werkgang drie rijen met fruitbomen behandelen en heeft een flinke hoeveelheid slimme techniek aan boord die
een zeer veilige en precieze toediening van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk maken.

VELDLEEUWERIK:
GERICHT SPARREN MET COLLEGA’S
VIJFTIEN JAAR GELEDEN BEGONNEN TIEN AKKERBOUWERS EEN DUURZAAMHEIDSPROJECT MET BIERBROUWER HEINEKEN. INMIDDELS IS VELDLEEUWERIK UITGEGROEID TOT
EEN LANDELIJK KENNISPLATFORM MET 400 TELERS, DIE SAMEN WERKEN AAN DUURZAAMHEID. “JE BENT HEEL GERICHT AAN HET SPARREN MET COLLEGA’S.”
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Het zou een verjaardag kunnen zijn. Zes deelnemers van
een Veldleeuwerikgroep in Oostelijk Flevoland zitten aan de
koffie en cake, in de huiskamer van de familie Heeman in
Biddinghuizen (Fl). Maar ze komen voor meer dan een gezellig
praatje. Groepscoördinator Anko Postma pakt de agenda erbij en
bespreekt een aantal huishoudelijke zaken met de groep. Iedere
Veldleeuwerikgroep wordt begeleid door een vaste coördinator,
die de bijeenkomsten voorzit, de telers helpt bij het uitpluizen van
inhoudelijke vragen en zaken voor de deelnemers regelt, zoals een
bedrijfsbezoek of een gastspreker.

Duurzaamheidsplan
Vandaag komt het duurzaamheidsplan van Jos Heeman aan
de orde. Iedere deelnemer stelt jaarlijks zo’n plan op en geeft
daarin aan welke veranderingen hij wil doorvoeren op zijn
bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld een investering zijn in een nieuwe
machine, een verandering in de afzet of een wijziging in de
teeltaanpak. De punten worden stuk voor stuk met de collega’s
doorgenomen, waarbij ze ervaringen uitwisselen en discussiëren. ,,Dat kan soms best scherp gaan’’, zegt Tiddo Groen, een
van de deelnemende akkerbouwers. ,,Je moet je mening goed
kunnen onderbouwen tegenover je collega’s. En daar gaat het
om. Je bent heel gericht aan het sparren.’’ Hij krijgt bijval van

Hilchard Waalkens, akkerbouwer in Lelystad: ,,Zelf ben je maar
een eenpitter. Je kunt veel van elkaar leren, door openlijk te
vertellen over wat er goed en fout gaat. En daar leent deze setting zich goed voor.’’ Voorwaarde om vrijuit te kunnen praten,
is wel dat de groep niet al te groot is. Die worden daarom
bewust klein gehouden en bestaan uit acht tot twaalf personen.

Geen blauwdruk
Hoewel het thema duurzaamheid centraal staat, draait het binnen
Veldleeuwerik niet om de vraag wat nu precies duurzame akkerbouw
is. ,,Dat heeft namelijk weinig zin’’, vindt Postma. ,,Er bestaat geen
blauwdruk voor duurzaamheid. Daarvoor zijn bedrijven, grondsoorten en ook ondernemers te verschillend. Wat duurzaam is, dat is voor
iedereen anders. Bovendien is duurzaamheid moeilijk meetbaar. We
zijn dan ook niet bezig om allerlei lijstjes met duurzaamheidsmaatregelen af te vinken.’’
De grote kracht van Veldleeuwerik is dat de deelnemende telers
vanuit hun eigen motivatie meedoen. Ze vinden duurzaamheid
belangrijk en willen daar over nadenken. Daar past een bepaald type
ondernemer bij. Uit een onderzoek onder de ongeveer 400 akkerbouwers die bij Veldleeuwerik zijn aangesloten, blijkt dat ze vaker dan
gemiddeld meedoen aan open dagen, vaker betrokken zijn bij agrarische natuurorganisaties en meer doen met hernieuwbare energie.

Geven en nemen
Veruit de meeste aandacht binnen de groepen gaat uit naar de
bodem. Waalkens vindt dat niet meer dan logisch: ,,We zijn met
z’n allen een aanslag aan het plegen op de bodemvruchtbaarheid. We zoeken de grenzen op, want de markt dwingt ons
daartoe. Maar er is een nauwe scheidslijn tussen wat wel en
niet kan. Daar moeten we ons continu van bewust zijn. Als je
auto versleten is, koop je een nieuwe. Maar als het verkeerd gaat
met je grond, dan ben je zwaar de pineut. Vandaar dat we in de
grond willen blijven investeren.’’
Ook hier geldt: wat goed of slecht is, hangt helemaal af van de
situatie. Zo houdt Jos Heeman voor Flevolandse begrippen een
ruime rotatie aan; hij teelt zijn aardappelen eens in de vijf jaar
op hetzelfde perceel en zijn uien zelfs één op tien. Waalkens teelt
zijn aardappelen één op drie, maar heeft daar zijn bouwplan op
aangepast: ,,Ik teel op mijn huiskavel geen suikerbieten meer en
houdt bewust vast aan 50 procent granen in het bouwplan, als
rustgewas. Ook voer ik mest aan en teel ik maximaal groenbemesters. Aan de ene kant neem ik veel, maar ik geef ook veel terug
aan de bodem.’’
Jos Heeman laat vandaag aan zijn collega’s weten dat hij het
graszaad uit zijn bouwplan gaat schrappen. In de plaats daarvan
verhuurt hij land aan een bloembollenteler. ,,Dat doe ik met frisse

‘WAT DUURZAAM IS,
IS VOOR IEDEREEN ANDERS’
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WAAR WERKEN TELERS AAN?
Terugkerende thema’s binnen Veldleeuwerik zijn o.a.:
• verminderen gebruik gewasbeschermingsmiddelen
• verbeteren waterkwaliteit
• verbeteren bodemkwaliteit
• verbeteren leefomgeving
• verbeteren bijenpopulatie
• 	 alternatieve energiebronnen zoals zonne-

Naast het onderling delen van ervaringen, biedt Veldleeuwerik de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met afnemers en adviseurs.
Deze ‘bouwplanpartners’ hebben specialistische kennis in huis en willen bovendien zelf ook graag handen en voeten geven aan ‘duurzaamheid’.

en windenergie
• verbeteren vogelpopulatie

tegenzin. Maar ik teelde graszaad in combinatie met erwten en
met dat gewas stop ik, vanwege slechte ervaringen in de afzet.
Bovendien was ik nog ongeveer de enige graszaadteler in de polder. Omdat ik een ruim bouwplan heb, denk ik dat mijn grond wel
een bollenteelt kan hebben. Ik heb er weinig werk van en het land
is vroeg vrij, waardoor ik een goede groenbemester kan telen.’’

Rondje kavelpad
Het is tijd om het veld in te gaan. Een ‘rondje kavelpad’ is tijdens
het groeiseizoen een vast onderdeel van de bijeenkomsten van de
regiogroepen. Terwijl de groep langs de gewassen van Heeman
loopt, blijkt ook nu weer dat de bodem een dankbaar onderwerp
is. Bij een opengetrokken gerststoppel gaat een aantal deelnemers
op de knieën en worden er kluiten met de handen verkruimeld.
De collega’s knikken goedkeurend; deze grond ligt er mooi bij.

De gesprekken die ontstaan, zijn voor de fijnproevers: het gaat
over de verschillen tussen één of twee keer het land bewerken
voorafgaand aan het zaaien. En over hoe de grond zich gedraagt
bij verschillende bewerkingen. Ook de verschillen tussen groenbemesters komen aan de orde. Heeman kiest zijn groenbemesters
vooral uit op het produceren van veel massa; hij wil maximaal
organische-stof aanvoeren. Een ander zweert bij gele mosterd
omdat hij die met de spitmachine door de bovenlaag kan werken,
zonder dat de gewasresten bij de volgende bewerkingen in de
weg zitten. ,,Gele mosterd is water op steeltjes’’, zegt Heeman met
een glimlach. Toch zijn de telers het eens: het zijn twee verschillende aanvliegroutes voor een duurzame aanpak.

Kennisontwikkeling
Naast het onderling delen van ervaringen, biedt Veldleeuwerik de

‘We moeten blijven werken
aan onze licence to produce’
Hilchard Waalkens heeft in Lelystad een akkerbouwbedrijf met granen, consumptieaardappelen en zaaiuien.
Waarom doet hij mee aan Veldleeuwerik? ,,Je wordt professioneel begeleid, er zit structuur in en je hebt regelmatig
contactmomenten. Daardoor leer je veel van elkaar. Daarnaast zie ik het als een manier om als sector te laten zien
dat we het goed doen en duurzaamheid serieus nemen. We moeten blijven werken aan onze ‘licence to produce’.’’
In de afgelopen jaren heeft hij verschillende veranderingen op zijn bedrijf met zijn collega’s doorgesproken. Spoot hij
in zijn consumptieaardappelen vroeger vijf of zes keer tegen luis, nu doet hij dat nog maar één keer, met een middel
dat natuurlijke vijanden spaart. ,,Het resultaat is net zo goed, of zelfs beter. We hebben het belang van natuurlijke
vijanden te lang onderschat. Ik vind het mooi dat daar meer aandacht voor is gekomen.’’
Een andere verandering op zijn bedrijf is de aanschaf van ventilatoren met een frequentieregeling. Die kunnen op
verschillende snelheden draaien, waardoor hij energie bespaart op momenten dat hij niet de volle capaciteit nodig
heeft. Hij verbruikt nu de helft minder energie. ,,De ventilatoren zijn een stuk duurder maar de besparing is groter.
Dat is belangrijk. Als het geen rendement oplevert is het ook niet duurzaam.’’

12

mogelijkheid om kennis uit te wisselen met afnemers en adviseurs.
Deze ‘bouwplanpartners’ hebben specialistische kennis in huis
en willen bovendien zelf ook graag handen en voeten geven aan
‘duurzaamheid’. Tijdens themabijeenkomsten van Veldleeuwerik
gaan ze met telers in gesprek en ze trekken samen op in projecten
op het gebied van bodem, bemesting of gewasbescherming.
Sommige afnemers bieden de Veldleeuweriktelers een kleine vergoeding voor hun deelname, maar een meerprijs voor het product
blijkt lastig. Onder de deelnemers zijn de meningen verdeeld over
de vraag of er wel een meerprijs voor hun producten moet komen.
De groep die vandaag bij Jos Heeman bij elkaar is, vindt het geen
prioriteit. ,,Het is in ieder geval niet een motivatie om mee te doen.
We willen vooral van elkaar leren. Bovendien zijn onze producten
niet per se duurzamer dan die van andere telers. We onderscheiden
ons vooral in de manier waarop we met duurzaamheid bezig zijn.’’

‘We zijn met z’n allen
minder diep gaan ploegen’

ZO WERKT VELDLEEUWERIK
DE AKKERBOUWERS DIE DEELNEMEN AAN VELDLEEUWERIK WERKEN AAN DUURZAAMHEID DOOR HET DELEN VAN KENNIS. DAT DOEN ZE BEDRIJFSBREED, AAN DE HAND VAN

Tiddo Groen heeft een akkerbouwbedrijf in Swifterbant en is de ‘dragende teler’ van zijn Veldleeuwerikgroep.
Dat betekent dat hij de contacten onderhoudt tussen de landelijke organisatie en zijn collega’s. Naast zijn
eigen bedrijf, werkt Groen voor een sjalottenverwerker, voor wie hij ook een stuk teeltbegeleiding doet.

TIEN BASISINDICATOREN: BODEMVRUCHTBAARHEID, PRODUCTWAARDE, VOEDINGSSTOFFEN, WATER, GEWASBESCHERMING, ENERGIE, LOKALE ECONOMIE, BIODIVERSITEIT,

Gevraagd naar de belangrijkste veranderingen op zijn bedrijf, sinds zijn deelname aan Veldleeuwerik, noemt

MENSELIJK KAPITAAL EN BODEMVERLIES. IEDERE AKKERBOUWER STELT JAARLIJKS

hij de ploegdiepte. ,,Ik ben minder diep gaan ploegen, omdat ik ervan overtuigd ben dat dat beter is voor de

EEN DUURZAAMHEIDSPLAN OP SAMEN MET ZIJN GEACCREDITEERDE ADVISEUR, PAS-

grond. Je houdt je organische stof bovenin, je verbruikt minder diesel en de kwaliteit van de bodem wordt
merkbaar beter. Dat geldt eigenlijk voor de hele groep. We zijn met z’n allen minder diep gaan ploegen.’’

SEND BIJ ZIJN BEDRIJFSSITUATIE. ONDER BEGELEIDING VAN EEN REGIOCOÖRDINATOR

Ook de aanvoer van organische stof krijgt veel aandacht in de groep. Zelf zaait Groen een grasgroenbemes-

BESPREKEN ZE DE INHOUD VAN HUN PLANNEN MET COLLEGA’S. DAARBIJ WORDEN

ter, hakselt hij stro en voert hij vaste mest en compost aan. Maar de bodem te veel verwennen kan ook,
heeft hij ervaren. ,,Doe je alles tegelijk, dan kan het bodemleven dat niet aan en vind je onverteerde resten

ERVARINGEN GEDEELD, DE DIEPGANG OPGEZOCHT EN SOMS OOK KLEINSCHALIGE PRO-

terug. Wat dat betreft hebben we ook leergeld betaald. Te veel ‘stapelen’ is niet goed. Maar heb je je bodem

JECTEN GEORGANISEERD. DE AKKERBOUWERS WERKEN IN REGIOGROEPEN VAN 8 TOT

in balans, dan is het verbazingwekkend hoeveel de grond op eigen kracht kan.’’

12 PERSONEN EN KOMEN TEN MINSTE ZEVEN KEER PER JAAR BIJ ELKAAR. VOOR ONTBREKENDE KENNIS SCHAKELEN ZE MET REGELMAAT HULP IN VAN ANDERE PARTIJEN
DIE ZICH ALS KENNIS- OF ADVIESPARTNER HEBBEN AANGESLOTEN BIJ VELDLEEUWERIK.
BAYER CROP SCIENCE IS DAAR EEN VAN.

HEDWIG BOERRIGTER,

DIRECTEUR STICHTING VELDLEEUWERIK
Duurzaamheid krijgt op veel plaatsen aandacht. Wat is de meerwaarde van Veldleeuwerik?
,,Het thema duurzaamheid leeft breed in de landbouw. Met Veldleeuwerik bieden wij telers een structuur om daar gericht
aan te werken, in de volle breedte van hun bedrijf. Het belangrijkste is onderlinge kennisdeling binnen regiogroepen.
Daarnaast helpen wij ze samen met ketenpartijen nieuwe kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld via projecten. Ook leggen we contact met de buitenwereld, zoals scholen en consumenten. Dat gebeurt onder andere in de Veldleeuwerik
‘broedplaatsen’ die verspreid over Nederland bij onze deelnemende akkerbouwers worden opgezet. Deze telers hebben
de faciliteiten om groepen te ontvangen en zijn het visitekaartje voor de regio.’’

Wat levert het telers op, behalve kennis?
,,Omdat wij de telers certificeren, kunnen zij hun inspanningen om te verduurzamen aantoonbaar maken richting de
buitenwereld. Dat maakt het minder vrijblijvend en levert bovendien voordelen op. Enkele afnemers bieden een financiële
vergoeding, de Rabobank biedt korting op leningen en telers hebben te maken met soepelere vergroeningseisen vanuit
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, omdat ze kunnen aantonen dat ze minimaal dezelfde doelen nastreven als waar
dit beleid op gericht is.’’

Wat zijn Veldleeuweriktelers voor telers?
,,De intrinsieke motivatie van de deelnemers is groot. Veel telers van het eerste uur zijn er nog steeds bij en dat zegt
wat. Wij hebben naar aanleiding van ons 15-jarig bestaan onderzoek laten doen naar onze achterban. Daaruit blijkt
dat zij vaker dan gemiddeld deelnemen aan open dagen, zoals de Week van de Akkerbouw, vaker aangesloten zijn bij
natuurorganisaties en meer dan gemiddeld investeren in hernieuwbare energie. Ze zijn actief bezig met rentmeester-

thema bodem, zoals de PPS Bodem van Wageningen UR. Andere grote thema’s zijn gewasbescherming en biodiversiteit.

schap en doen dat vanuit hun eigen motivatie en vakmanschap.’’

Over groene gewasbescherming wordt veel gesproken, maar die ontwikkeling staat nog maar aan het begin. Dat zal van
onderaf verder vorm gegeven moeten worden, in samenwerking met de kennispartners. Op dit gebied doen we mee aan

Waar richten jullie je de komende jaren op? Tot nu toe stond vooral de bodem centraal.

de PPS GROEN van Wageningen UR. Verder is er een sterke wens vanuit de samenleving voor natuurinclusief boeren.

,,De bodem blijft een belangrijk aandachtspunt. Nederlandse telers kunnen verschrikkelijk efficiënt telen, maar moeten

Veldleeuweriktelers willen dat wel, maar met onze dure grond hebben we daar een ander verdienmodel voor nodig. Dat

dat wel zodanig doen dat de bodem gezond blijft. Dat blijft een flinke uitdaging. Een goede bodemweerbaarheid draagt

mag niet over de rug van de boer gaan; het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar zullen we dus samen met

bij aan een grotere plantweerbaarheid. Vandaar dat we met enkele groepen meedraaien in nieuwe projecten rond het

andere partijen over moeten nadenken.’’
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‘ER IS ZOVEEL MÉÉR MOGELIJK
MET GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING’

Guido Sterk staat te boek als een zeer ervaren specialist
op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming - ook
wel Integrated Pest Management (IPM) genoemd. Met zijn
bedrijf IPM Impact voert hij specialistische proeven uit, waarbij vooral wordt gekeken naar nevenwerkingen van middelen op nuttige insecten. Ook voorziet hij opdrachtgevers uit
zowel de chemische als biologische industrie van slimme en
effectieve IPM-strategieën. ,,Mijn missie is om geïntegreerde
gewasbescherming ook écht in praktijk te brengen. En dat
kan zoveel méér dan nu gebeurt’’, zo stelt hij.

ben fabrikanten een duidelijke omslag gemaakt naar de ontwikkeling van de

U staat niet alleen bekend als een ervaren specialist op het

Waarom voeren chemiebedrijven deze IPM-proeven zelf niet uit?

een lange nawerking. Die combinatie van eigenschappen staat elke vorm van

gebied van geïntegreerde gewasbescherming, maar ook als

,,Om het maar helder te zeggen: dat is gewoon niet hun sterke punt. Wij zijn

geïntegreerde gewasbescherming in de weg.’’

een warm pleitbezorger daarvan. Hoe is dat zo gekomen?

juist gespecialiseerd in het uitvoeren van IPM-proeven in de praktijk. Wij maken

,,Dan moeten we zo’n 30 jaar terug in de tijd, toen ik nog werkte bij het

de laatste slag naar de teler: hoe kan hij een middel zo goed mogelijk inpassen

Hoe doen de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt

Belgische Proefcentrum voor de Fruitteelt (PC Fruit) in Sint Truiden. Daar heb ik

in een geïntegreerd bestrijdingssysteem? Door onze kennis en ervaring zien wij

het op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming?

me zeer intensief beziggehouden met de perenbladvlo, toen - en nu nog steeds

soms meer mogelijkheden voor een middel dan de fabrikant zelf. De afgelopen

,,Daar moet veel gebeuren... al zal dat bepaald niet gemakkelijk zijn. Ten eerste

- een van de lastigste insecten in de perenteelt.

jaren hebben we zelfs middelen die als ‘problematisch’ te boek stonden, toch

zijn de marges in open teelten niet zodanig dat bijvoorbeeld het loslaten van

In die periode - we hebben het nu over eind jaren ‘80 - had de perenbladvlo

een goede plek kunnen geven in een geïntegreerd bestrijdingssysteem.’’

nuttige insecten gauw rendabel zal zijn. Of anders gezegd: geïntegreerde

selectieve middelen, waarmee nuttige insecten - zoals die roofwants - gespaard
blijven. Deze ontwikkeling heeft me zo geboeid en gegrepen, dat ik mijn verdere loopbaan erop af heb gestemd. Zo heb ik van 1993 tot 2010 bij Biobest
gewerkt, een bedrijf dat zich vooral toelegt op biologische bestrijding en

Guido Sterk is directeur van IPM Impact in Kuringen (Bel.). Zijn bedrijf
voert praktijkproeven uit op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management/IPM) en helpt opdrachtgevers
om IPM-strategieën en -hulpmiddelen zo goed mogelijk in de praktijk te
implementeren.

bestuiving via hommels. In die periode heb ik me met tal van micro-biologische
preparaten en selectiviteitsproeven beziggehouden.

het beste uit IPM te halen en om voldoende te kunnen wisselen met middelen,

Met al die kennis en ervaring heb ik in 2010 het bedrijf IPM Impact opgestart.

waardoor resistentievorming wordt voorkomen.’’

Onze hoofdactiviteit is nu het uitvoeren van IPM-proeven voor opdrachtgevers,
waaronder Bayer. Daarnaast voorzien we opdrachtgevers van gedetailleerde

Zijn er ook middelen die niet in geïntegreerde systemen passen?

informatie en strategieën rondom geïntegreerde gewasbescherming. Daarvoor

,,Ja, die zijn er ook. Als het aan mij ligt mogen alle goedkope, breedwerkende

kunnen zij onder andere inloggen op onze uitgebreide database.’’

middelen - zoals de synthetische pyrethroïden - zo snel mogelijk van de markt
verdwijnen. Ze zijn zeer slecht voor nuttige insecten en hebben ook nog eens

een forse resistentie opgebouwd tegen de bestaande middelen. Op sommige

bestrijdingsschema’s zijn al snel te duur hiervoor. Ook een bottleneck is dat

percelen werd er wel 17 keer tegen perenbladvlo gespoten in 14 dagen tijd.

Dus ook middelen met een ‘moeilijk’ milieuprofiel kunnen

deze teelten vaak op grote oppervlakten plaatsvindt. Het duurt dan erg lang

En nog hielp het onvoldoende! Voor mij - maar ook voor de betrokken mid-

in geïntegreerde bestrijdingssystemen worden ingepast?

voordat nuttige insecten tot in het midden van een perceel zijn doorgedrongen.

delenfabrikanten, waaronder Bayer - was dit toch wel een soort ‘wake-up call’.

,,Ja, vrijwel elk middel past in een geïntegreerd systeem. En dat betekent dus

Een ander knelpunt is dat er voor belangrijke probleeminsecten, zoals bij-

Zo konden we niet doorgaan. Vanaf die tijd zijn we veel meer met natuurlijke

ook dat bijna elk middel dat van de markt wordt gehaald, een verlies is voor

voorbeeld de kool-, wortel-, en uienvlieg, weinig of geen selectieve middelen

vijanden gaan werken – zoals de roofwantsen tegen de perenbladvlo - en heb-

de land- en tuinbouw. We hebben juist een breed pakket middelen nodig om

voorhanden zijn. Dat maakt de combinatie met biologische middelen of bestrij-
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dingsmethoden erg lastig. Verder noemde ik al de desastreuze invloed van syn-

Welke bestrijdingspercentages zijn haalbaar via nuttige insecten?

geïntegreerde gewasbescherming. Het feit dat er in 2015 voor het eerst meer

thetische pyrethroïden. Die moeten echt verdwijnen om natuurlijke biologische

,,Bij een goede opbouw van nuttige insecten kun je op het eind van het sei-

toelatingsaanvragen zijn gedaan voor biologische dan voor chemische midde-

bestrijders een kans te geven hun werk te doen.’’

zoen gemakkelijk op 90 procent of meer parasitering komen. Maar dan moet

len zegt in dit kader genoeg. Essentieel voor biologische middelen is dat ze een

de bestrijdingsstrategie en de omgeving daar wel goed op zijn afgestemd. In

betrouwbare werking hebben en zacht zijn voor alle soorten nuttigen. Verder

U schetst een behoorlijk somber beeld...

intensieve landbouwgebieden met weinig biodiversiteit is een dergelijk hoog

is het belangrijk dat ze gemakkelijk in de praktijk in te zetten zijn. Biomiddelen

,,Wat ik vooral wil vertellen is dat we véél meer - en ook veel definitiever - in

percentage niet haalbaar en zullen meer selectieve middelen nodig zijn voor

waarvan je bijvoorbeeld vele tientallen kilo’s per hectare nodig hebt of die

moeten zetten op IPM. Dat vergt een andere mindset en een gedragsverande-

afdoende bestrijding van vliegen, luizen en trips. Maar welke strategie je daar-

je met zeer specialistische apparatuur moet toedienen, hebben in mijn ogen

ring. We moeten af van het idee dat een ziekte of plaag helemaal uitgeroeid

voor op perceelsniveau precies moet hanteren? Dat weet ik ook niet. Daarom

weinig kans om een succes te worden.

moet worden. In plaats daarvan moeten we naar economische schadedrempels.

pleit ik voor véél meer pilotprojecten om dit soort zaken uit te vinden.’’

Ook verwacht ik dat het aanbod van biologische middelen steeds diverser
wordt. Nu zijn het vooral plantenextracten en -oliën, maar er zijn ook fysische

Zelf zie ik dat een combinatie van nuttige insecten én selectieve gewasbeschermingsmiddelen prima gewassen kan voorbrengen, zowel in opbrengst als in

Welke rol ziet u binnen IPM weggelegd voor biologische

middelen met bijzondere plakeigenschappen in aantocht. Wat dat betreft gaan

kwaliteit. Alleen vergt dat wel de nodige kennis, die in de praktijk nog maar

middelen?

we een zeer interessante tijd tegemoet in de gewasbescherming. Er is zoveel

heel weinig aanwezig is.

,,Biologische middelen zullen een steeds grotere rol gaan spelen binnen de

méér mogelijk dan we nu doen.’’

Door het gebrek aan kennis gebeuren er zelfs dingen die een averechts effect
hebben. Neem bijvoorbeeld het uitzaaien van bloemranden rondom percelen;
die trekken de nuttige insecten eerder uit het perceel dan dat ze die erin
brengen!’’

Wat zijn volgens U wél goede methoden om natuurlijke
bestrijding te bevorderen?
,,Wat bijvoorbeeld heel goed kan werken in groente- en akkerbouwgewassen
is het aanleggen van een paar banen maïs of graan - ook wel banker plants
genoemd. Een paar banen maïs tussen de uien stimuleert de ontwikkeling
van roofwantsen, die prima bij kunnen dragen aan de bestrijding van trips.
Op dezelfde manier kunnen je in een perceel spruitkool een paar banen graan
leggen. Hierin ontwikkelen zich tal van nuttige insecten, zoals sluipwespen,
gaas- en zweefvliegen, lieveheersbeestjes en galmuggen. Deze dragen allemaal bij aan de het in toom houden van bladluizen in spruitkool.’’

Guido Sterk: ,,Bij een goede opbouw van nuttige insecten kun je op het
eind van het seizoen gemakkelijk op 90 procent of meer parasitering komen.
Maar dan moet de bestrijdingsstrategie en de omgeving daar wel goed op
zijn afgestemd.’’

‘VRIJWEL ELK GEWASBESCHERMINGSMIDDEL
PAST IN EEN GEÏNTEGREERD SYSTEEM’

Volgens Guido Sterk gaat het uitzaaien van bloemranden rondom percelen en natuurlijke bestrijding in gewassen in de praktijk niet samen. ,,Nuttige insecten worden zo eerder uit het perceel getrokken dan dat ze die erin brengen.’’
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,,We moeten voortdurend werken aan de
acceptatie van onze visie en ons werk. En
daarvoor geldt maar één gouden regel: blijf
communiceren.’’

,,Om duurzamer te produceren zullen we
onherroepelijk een transitie moeten maken
van chemische naar groene middelen.’’

Liam Condon,
CEO Bayer Crop Science.

Piet Boonekamp,
voorzitter van Artemis

“Wij hebben hier de beste boeren van de
wereld. Met vooruitstrevende boeren en
wat politieke wil komt de landbouw echt
wel verder.’’

,,Mijn missie is om geïntegreerde gewasbescherming ook écht in praktijk te brengen.
En dat kan zoveel méér dan nu gebeurt.’’

Tjeerd de Groot,
landbouwwoordvoerder D66.

Guido Sterk, specialist
geïntegreerde gewasbescherming.
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Stokoude tulpensoorten overleven
dankzij inzet gewasbeschermingsmiddelen

Volg ons op Twitter of Facebook:
BayercropNL

Wist u dat er in Nederland tulpensoorten worden gekweekt die meer 400 jaar oud zijn?
Ze luisteren naar prachtige namen als Duc van Tol (1595), Lac van Rijn (1620) en Zomerschoon (1620). Deze stokoude soorten zijn te bezichtigen in de museumtuin Hortus
Bulborum in het Noord-Hollandse Limmen, waar een groep enthousiaste vrijwilligers z’n
uiterste best doet om ruim 4000 oude soorten - voornamelijk tulpen, narcissen en hyacinten - te bewaren voor het nageslacht.
,,Onze grootste zorg is vooral de ziektes die in tulpen kunnen toeslaan. Veel oudere soorten worden
steeds zwakker en zijn zeer gevoelig voor virus’’, vertelt Hortus-voorzitter Piet Apeldoorn. Een goede
(chemische) ziektebestrijding is volgens hem onontbeerlijk om de oude soorten letterlijk en figuurlijk
in leven te houden. Behalve virussen, moet ook de schimmelziekte Rhizoctonia goed onder de duim
worden gehouden. ,,Door de jaren heen is de grond van de museumtuin behoorlijk geïnfecteerd
geraakt. Een jaarlijkse chemische grondbehandeling is daarom echt noodzakelijk.’’
Ook de bestrijding van de tulpengalmijt - een lastige plaag in de teelt van tulpen - kan eigenlijk
niet zonder insecticiden, zo weet Apeldoorn. ,,We hebben een seizoen geen behandeling uit kunnen
voeren omdat het betreffende middel van de een op de andere dag verboden werd. Dat seizoen zaten
we tot over onze oren in de tulpengalmijt en zijn we er zelfs een paar soorten door kwijtgeraakt. Dat
willen we liever niet nog een keer meemaken!’’

De Duc van Tol tulpen is de oudste groep op de Hortus Bulborum. De oudste tulp uit deze groep is Duc van Tol
Red and Yellow uit 1595.

De enkele, vroege tulp Lac van Rijn stam uit 1620. Dit is de oudste vertegenwoordiger van de groep enkele, vroege
tulpen.

De Rembrandt Zomerschoon uit 1620. De gevlamde tekening kon worden veroorzaakt door een virus.
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