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BROUWGERST KEREN
MET DE MOUTHARK

,,Graan geeft de grond rust. En dat wordt alleen maar belangrijker bij de steeds intensievere
bouwplannen'', zo klinkt het steeds vaker. Maar wie geeft het gewas daadwerkelijk volop ruimte
in het bouwplan? Graan Koerier bezocht drie akkerbouwers met een groot aandeel graan en vroeg
waarom zij het gewas zo koesteren.

'IK MAG GRAAG NAAR EEN
MOOI GRAANGEWAS KIJKEN'
Krijgt de graanteelt in Nederland de waardering die het verdient? ,,Nee'', vindt Piet Hopma Zijlema in Lelystad
(Fl.). ,,Graan is en blijft een onmisbaar gewas binnen de huidige intensieve klei-bouwplannen met aardappelen, bieten en uien. Wie een te nauwe rotatie aanhoudt, komt vroeg of laat een keer in de problemen.
Alleen: wanneer is dat punt bereikt? Vooral die rekbaarheid brengt de teelt steeds meer in de verdrukking.''
Waar komt zijn liefde voor de graanteelt vandaan? Piet
Hopma Zijlema vindt het lastig om daar een goed antwoord op te geven. Zeker, zijn vader Ruud is een echte
graanman. Maar liefst 28 jaar lang was hij voorzitter
van de tarwestudieclub Lelystad. ,,Ik ben dus ongetwijfeld erfelijk belast'', zo durft hij wel te bekennen. En ja,
hij mag ook graag naar een mooi graangewas kijken,
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Met een zelf gefabriceerde mouthark trekt
Jan Legters van Vloermouterij Masterveld
in Winterswijk (Gld.) een rondje door een
partij gekiemde brouwgerst (groenmout).
,,Om broei te voorkomen moeten we de
mout regelmatig keren. Het is een tamelijk
eenvoudige handeling, maar wel een
héle belangrijke om het moutproces te
laten slagen'', vertelt hij.
De voormalig melkveehouder startte vorig
jaar een kleinschalige mouterij in zijn verbouwde ligboxenstal. ,,De laatste jaren zijn
er enorm veel streekbieren bijgekomen
die vaak van lokaal geteelde gerst worden
gebrouwen. Maar een lokale, ambachtelijke
mouterij was er nog niet. Die ontbrekende
schakel hebben wij ingevuld.''
'Wij verbinden lokaal geteelde gerst met ambachtelijk
gebrouwen streekbier', lees de reportage op pagina 4 en 5.

,,vooral in de zomer, als het licht er mooi op valt.''
Maar de belangrijkste reden is misschien wel dat hij
al vele jaren zaaizaad vermeerdert. ,,Dat vraagt meer
aandacht en toewijding dan de normale graanteelt.
En ja, ik vind het ook gewoon mooi om te dóen.''

Zaaizaadvermeerdering
Van de 26 hectare wintertarwe die nu op het land staat
is ongeveer de helft vermeerderingsteelt (twee verschillende rassen, pre-basis en basiszaad). Hopma Zijlema
vertelt dat hij afgelopen herfst voor het eerst in zijn
leven heeft moeten beregenen om een enigszins gelijke
opkomst te bewerkstelligen. ,,Dat geeft wel aan hoe uitzonderlijk lang de droogte is geweest.''
'Het is lastig om de voordelen van graan
concreet te maken', lees verder op pagina 2.
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'IEDEREEN KENT DE VOORDELEN VAN GRAAN,
MAAR HET IS LASTIG OM ZE CONCREET TE MAKEN'
Nu - half januari - staat de tarwe bij Hopma Zijlema
er prima op en begint 'het echte werk' eigenlijk pas
weer vanaf juli, wanneer de gewassen geselecteerd
moeten worden. Per hectare vraagt deze klus gemiddeld genomen zo'n twee volle dagen, al merkt de
akkerbouwer dat het werk eerder meer dan minder
wordt. ,,De laatste jaren volgen de rassen elkaar
steeds sneller op waardoor de zuiverheid van het
aangeleverde zaad nog wel eens wat tegen wil vallen.
Dat is wat mij betreft wel een puntje van zorg.''
Behalve netjes, nauwkeurig en schoon werken in het
veld, vraagt de vermeerderingsteelt ook om rust en
geduld. Zo moet de combine na elk geoogst perceel
brandschoon worden gemaakt. ,,Er moeten dus niet
teveel andere klussen op je staan te wachten, want
dan gaat het vroeg of laat een keer fout'', zo stelt hij.
De meerprijs voor de zaaizaadteelt ligt volgens
Hopma Zijlema ergens rond de €40 per ton. ,,Je
wordt er dus niet rijk van... maar goed, van welk
akkerbouwgewas wordt je dat wel?'', zo kaatst hij
de bal meteen maar terug.

Voordelen voor het hele bouwplan

Hoewel liefhebberij voor de teelt zeker meespeelt,
zijn er voor Hopma Zijlema meer redenen om een
royaal aandeel graan in z'n bouwplan te hebben.
Vooral de optelsom van kleinere en grotere voordelen
voor de hele rotatie spreken hem aan. Als voorbeelden noemt hij de positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur en de extra
mogelijkheden om lastige (wortel)onkruiden en aardappelopslag te bestrijden. ,,Iedereen kent deze voordelen wel, maar het is erg lastig om ze concreet te
maken, laat staan in geld uit te drukken. Voor mij is

den. ,,Ik zat daar eerst ook mee in mijn maag, maar
ik heb gemerkt dat de opbrengsten er volstrekt niet
onder lijden. Bij bieten heb ik zelfs het idee dat nietkerende grondbewerking juist tot extra kilo's leidt.''

Tarwestudieclub Lelystad

Piet Hopma Zijlema is akkerbouwer in Lelystad (Fl.). Op 70 hectare teelt hij consumptie-aardappelen (25%), suikerbieten (25%),
uien (12,5%) en wintertarwe (37,5%).

het vooral een gevoelskwestie. Met voldoende graan
in het bouwplan houd ik de grond gezond en blijf ik
met mijn bedrijf aan de goede kant van de streep.''
Deze gevoelsmatige aanpak is ook van toepassing bij
zijn manier van grondbewerking. Hopma Zijlema
vertelt sinds acht jaar op zijn bedrijf niet-kerende
grondbewerking (NKG) toe te passen. ,,Hoe je het
ook wendt of keert: met ploegen verstoor je elk jaar
weer de bouwvoor, waardoor het bodemleven zich
telkens opnieuw moet aanpassen. Met niet-kerende
grondbewerking zie ik dat het bodemleven zich
steeds beter ontwikkeld en dat het ook elk jaar weer
een betere grond oplevert.'' Om de voordelen van
NKG te ervaren, is het volgens hem vooral belangrijk
om vol te houden. Als voorbeeld noemt hij het langer
nat blijven van de grond in het voorjaar, waardoor er
soms pas twee tot drie weken later gezaaid kan wor-

Hoewel de graanprijzen de laatste tijd weer wat in de
lift zitten, ziet Hopma Zijlema de belangstelling voor
de teelt niet echt groeien. ,,Graan is in mijn ogen nog
steeds de basis van de akkerbouw, maar als gespreksonderwerp is het niet altijd populair.'' Illustratief hiervoor is de eerder genoemde tarwestudieclub Lelystad,
waarvan het bestaansrecht steeds meer onder druk
komt te staan. Als enthousiast lid zou Hopma Zijlema
graag zien dat zich een aantal jonge, praktiserende
akkerbouwers bij de club zou aansluiten. ,,Nu is het
toch vooral een groep van oudere en gepensioneerde
boeren. Willen we de club toekomstbestendig houden,
dan zullen we ook jongeren aan ons moeten binden'',
zo stelt hij. Zelf denk hij dat er genoeg interessante
onderwerpen zijn voor (jonge) graantelers. ,,Hoe stel je
bijvoorbeeld een combine af? Veel akkerbouwers denken dat dit allemaal wel in het instructieboekje van de
combine staat, maar in de praktijk zie ik veel geoogste
percelen waar een dikke baan met korrels op het veld
ligt. En waar moet je bijvoorbeeld op letten als je een
nieuwe of tweedehands zaaimachine koopt? Juist in
studieclubverband kun je hier veel nuttige ervaringen
over uitwisselen.'' Omdat Hopma Zijlema merkt dat
jonge akkerbouwer meer en meer digitaal communiceren, ziet hij ook wel wat in een graan-app-groep. ,,Zelf
sta ik ook wel eens op het land en denk: hoe pak ik dit
nou aan? Snelle feedback van collega's via zo'n app kan
dan uitermate nuttig zijn'', zo besluit hij.

'GRAAN VERDIENT NET ZOVEEL
AANDACHT ALS AARDAPPELEN EN UIEN'
Met een aandeel van ruim 50 procent is wintertarwe een serieuze teelt in het bouwplan van Arjen van
de Giessen in Vuren (Gld.). Hoewel hij de kostenkant in gaten houdt, mag het gewas aan niets ontbreken
voor een goede opbrengst. ,,Graan krijgt wat dat betreft dezelfde aandacht als de aardappelen en uien.''
Pal boven de Waal, in het meest westelijke puntje
van Gelderland, ligt het bedrijf van Arjen van de
Giessen. Hij is een van de weinige akkerbouwers in
een gebied met vooral veehouderijbedrijven. Hoewel
de zware rivierklei zeker z'n beperkingen heeft, kan
er volgens de akkerbouwer prima op geboerd worden. Rooivruchten als aardappelen en uien zijn geen
probleem, mits de zwaarste percelen met komklei
gemeden worden. ,,We houden het nu op maximaal 50
procent rooivruchten en minimaal 50 procent tarwe.
Met die verhouding kunnen we op dit moment prima
uit de voeten.''

Onverwacht goede opbrengst

Voor Van de Giessen is de tarweteelt - dit jaar zo'n
50 hectare beslaat - een serieuze teelt die net zoveel
aandacht verdient als de andere gewassen in het bouwplan. ,,We doen er ons best voor en proberen zo hoog
mogelijke opbrengsten te halen. Afgelopen jaar kwamen we uit op iets meer dan tien ton per hectare. Dat
viel ons eerlijk gezegd erg mee; door het droge weer
hadden we met minder rekening gehouden. Vooral het
hoge hectolitergewicht heeft ervoor gezorgd dat we
boven de tien ton uitkwamen.''
Dat graanteelt serieus genomen wordt, blijkt ook
uit de voorgenomen aanschaf van een pneumatische
schijvenzaaier, die komend najaar voor het eerst moet
gaan draaien. ,,Daarmee verwachten we niet alleen een
betere opkomst van het zaad, maar sparen we ook een
grondbewerking - en dus brandstof - uit en kunnen we
met een kwart minder zaaizaad toe.''

De akkerbouwer vertelt dat hij zijn tarwe eigenlijk
nooit voor 15 oktober zaait omdat hij de kans op
gerstvergelingsvirus dan te groot vindt. Omdat de
percelen goed gedraineerd zijn en voor het grootste deel ook redelijk vlak liggen, vallen de risico's
van wat later zaaien erg mee. ,,We kunnen hier wel
wat regen hebben voordat we moeten stoppen met
zaaien.'' Normaliter wordt er voorafgaand aan de teelt
geploegd, maar vanwege de mooie structuur van de
grond heeft hij het afgelopen herfst bij woelen gelaten.
,,En dat is ons uitstekend bevallen; de tarwe staat er
momenteel prima op'', zo wijst hij op de egaal groene
percelen rondom het bedrijf.

Slakken, onkruiden en ziekten

Als grootste probleem in de tarwe noemt Van de
Giessen de slakken. Om die beestjes zo min mogelijk
een schuilplaats te bieden, worden de kluiten in het
zaaibed meteen na het zaaien nog een keer verkruimeld door 1,5 centimeter diep te kopeggen en vervolgens aan te rollen.
Qua onkruiden heeft het bedrijf vooral te maken met
de 'gangbare soorten', zoals perzikkruid, veelknopigen,
zwaluwtong en kleefkruid. Deze kunnen doorgaans
goed onder de duim worden gehouden met een vroege
voorjaarsbespuiting. Op één locatie komt helaas ook
wat duist voor. ,,Maar voorlopig gaat het om niet meer
dan een klein plekje. We houden het goed in de gaten
en zorgen dat het niet groter wordt.''
Voor wat betreft de ziektebestrijding houdt de akkerbouwer liefst een 'degelijke en bewezen strategie' aan,

Arjen van de Giessen heeft een akkerbouwbedrijf in Vuren (Gld.).
Op ca. 90 hectare zware rivierklei verbouwt hij wintertarwe (50
ha), consumptie-aardappelen (20 ha), suikerbieten (14 ha) en
uien (6 ha).

waarbij de belangrijke weken tussen T1 en T2 goed
in de gaten worden gehouden. Het afgelopen seizoen
werd er - in overleg met adviseur Dick van den Bogert
van ADAgro - gekozen voor Skyway Xpro op T1 en
Ascra Xpro op T2. ,,Allebei sterke en breedwerkende
middelen die alle ziekten goed onder de duim houden'',
vindt Van de Giessen.
Voor Skyway Xpro op T1 is vooral gekozen vanwege de
goede werking Septoria en het extra plusje op oogvlekkenziekte. Dat laatste is met name van belang op de
percelen waar tarwe op tarwe wordt geteeld. De hoofdbespuiting met Ascra Xpro op T2 (op vlagblad) moet
het gewas tot aan het eind ziektevrij houden; iets dat
het afgelopen seizoen prima is gelukt. De akkerbouwer
noemt het een 'prettig extraatje' dat Ascra Xpro ook
tegen aarfusarium werkt. ,,Daar ben ik namelijk wel
beducht voor, want die ziekte kan een flink gat in de
opbrengst slaan.'' Wanneer de kans op Fusarium groot
is, zet hij daarvoor een specifieke T3-bespuiting in met
Prosaro. ,,Soms is dat een dure verzekeringspremie die
achteraf niet nodig was. Maar als de Fusarium wél in
alle hevigheid toeslaat, dan ben je maar al te blij dat
het middel erop ligt'', zo besluit Van de Giessen.

'GRAANTEELT GEEFT RUST EN ZEKERHEID'
,,Ja, ik durf mezelf nu wel akkerbouwer te noemen. Daarvoor heb ik lang genoeg geknokt'', zegt Tineke
Lootsma uit Westhoek (Fr.). Bijna negen jaar geleden verloor ze haar partner Ate Jo Oosterhof en stond
ze voor de keuze: stoppen met het bedrijf of doorgaan. Ze koos voor het laatste. ,,De eerste jaren waren
zwaar, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet. Het bedrijf heeft nu een stabiele basis; de komende jaren
staan in het teken van verder optimaliseren.''

jaren is hij steeds meer een sparringpartner geworden en maak ik meer en meer mijn eigen keuzes.
Daar moet hij af toe nog wel even aan wennen...'',
zegt ze met een brede glimlach in de richting van
Klaas. Ook loonbedrijf Joostema uit Minnertsga verdient wat haar betreft een 'speciale vermelding'. ,,Zij
hebben me de afgelopen jaren enorm gesteund en
geholpen met alle werkzaamheden. Daar ben ik hen
zeer dankbaar voor.''

'Ik ga voor zekerheid'

Tineke Lootsma heeft een akkerbouwbedrijf in Westhoek (Fr.). Op ca. 42 hectare verbouwt ze tafelaardappelen (14 ha), wintertarwe
(14 ha), wintergerst (8 ha) en graszaad (6 ha). Daarnaast verhuurt ze pootgoedsnijders.

Dat ze zelf alweer jaren haar eigen land ploegt en
inzaait; Tineke Lootsma had het zelf nooit zo kunnen
bedenken. ,,Ate Jo deed het bedrijf en ik bemoeide me
daar in eerste instantie niet zoveel mee. Pas na zijn
overlijden ben ik gaan kijken hoe het verder moest.
Toen ben ik eigenlijk pas écht in het vak gerold.''
Het overlijden van haar partner in het voorjaar van
2010 zette Tineke's leven flink op z'n kop. Naast het
verdriet en het gemis, kreeg ze ook de zorg en verantwoordelijk over de bedrijfsvoering voor haar kiezen.
,,Dat was zeker in het eerste jaar een zware opgave.
Ik weet nog dat ik de dag na de begrafenis de uien
heb verkocht. De prijs was goed, dus ja, dan moet je
handelen ook al staat je hoofd er helemaal niet naar'',
zo blikt ze terug. Toen in het najaar een deel van de
aardappelen vanwege overvloedige regen niet gerooid
kon worden, besloot ze een flinke stap terug te zetten.
De aardappelen en uien verdwenen uit het bouwplan
en maakten plaats voor graszaad en meer granen.
,,Ik had tijd nodig om mijn leven weer op de rit te
krijgen. Dat kon gewoon niet met een intensief
bouwplan met uien en tafelaardappelen.''

'Tineke is een doorzetter'

Hoewel de tafelaardappelen in 2013 weer terug zijn
gekeerd op het bedrijf, beslaat de graanteelt nog
steeds ruim de helft van het areaal. ,,Granen geven
zekerheid en rust; dat is de afgelopen jaren belangrijk
geweest om het bedrijf draaiende te houden'', zo blikt

Tineke terug. Daarnaast merkt ze dat het gewas ook
gewoon nodig is om de grond bewerkbaar te houden.
,,Ik zit op een plek waar de grond net even wat zwaarder is dan elders in Het Bildt. Dat maakt de teelt van
aardappelen en uien risicovoller, zo heb ik tijdens de
kletsnatte oogst van 2010 ondervonden. Met voldoende graan en groenbemesters hoop ik te voorkomen
dat we weer zo moeten ploeteren als toen...''
Een andere reden om een flink aandeel graan in het
bouwplan te houden, is dat ze de teelt steeds beter in
de vingers krijgt. Afgelopen seizoen haalde ze gemiddeld 11,5 ton wintertarwe en ruim 9 ton zomertarwe
en wintergerst van een hectare. Prima resultaten
dus, al hoeft dat voor haar niet zo nadrukkelijk naar
voren geschoven te worden. ,,Vergeleken met de rest
van Nederland hebben we hier geluk gehad met het
weer. In het voorjaar kregen we vlak voor de droogte
nog een paar buitjes; die hebben het gewas goed op
de been gehouden. Verder is de hitte hier minder
heftig geweest dan op andere plekken, waardoor de
afrijping vrij normaal is verlopen.'' Ook benadrukt ze
dat de goede opbrengsten niet alleen haar verdienste zijn, maar dat meer mensen daar een aandeel in
hebben gehad... Ze wijst daarbij naar Klaas de Boer,
adviseur bij George Pars Graanhandel B.V. in St.
Jacobiparochie. Hij is ook aanwezig bij het gesprek 'Vooral ter ondersteuning van een geweldige doorzetter waar ik groot respect voor heb' - zoals hij het zelf
verwoord.
Tineke vertelt de afgelopen jaren veel geleund te
hebben op de kennis en adviezen van Klaas. ,,In het
begin gaf ik Klaas min of meer de vrije hand, want ik
wist nog veel te weinig van de akkerbouw. De laatste
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Terug naar de graanteelt. Tineke vertelt al jaren
bewust te kiezen voor rassen met een hoge resistentie tegen Fusarium, Septoria en gele roest. Daarmee
probeert ze de rotatie - die deels uit graan op graan
bestaat - zo veel mogelijk te vrijwaren van deze ziekten. Ook het minimaliseren van de spuitkosten speelt
hierbij een rol. Ze besteedt de gewasbescherming
namelijk uit aan de loonwerker, ,,en die mag van mij
best een keertje minder komen als dat kan.''
Hoewel ze duurzaam telen belangrijk vindt, mag
dit wat haar betreft niet ten koste gaan van de
opbrengst. Een T1- en T2-bespuiting zijn daarom
standaard en als de weersomstandigheden daarom
vragen past ze ook een T3-bespuiting toe. ,,Ik probeer
zo gezond mogelijk te beginnen aan de teelt, maar
wil de gewassen daarna ook zo gezond mogelijk over
de streep te trekken. Wat dat betreft ga ik toch voor
zekerheid'', zo verwoordt ze haar strategie.
De meest technische onderdelen van het vak, zoals
bijvoorbeeld de middelenkeuze, laat ze nu nog grotendeels aan Klaas over. ,,Maar ik denk er wel steeds
vaker over mee en wil zeker ook weten waarom
bepaalde middelen of handelingen wel of niet nodig
zijn. Wat dat betreft begin ik steeds nieuwsgieriger te
worden; ik wil het nu ook zélf weten'', zo omschrijft
ze het verschil met vroeger.
Klaas beaamt dat Tineke de laatste jaren enorm
gegroeid is in haar vak. ,,In het begin zette ze vooral
het levenswerk van haar partner Ate Jo door. Nu
is het bedrijf echt háár ding geworden. Ik vind het
geweldig dat ze zover is gekomen.''

Toch weer uien...?

De komende jaren zullen vooral in het teken staan
van meer kennis vergaren en het verder optimaliseren van de aanwezige teelten, zo blikt Tineke alvast
vooruit. Daarnaast lonkt ze ook naar een mogelijke
herintroductie van uien in het bouwplan. Ze herinnert zich nog de prijs waarvoor ze in 2010 haar uien
verkocht: 30 cent per kilo. ,,Destijds kon ik daar echt
geen plezier uit halen. Maar als ik daar nu aan denk,
dan begint het toch weer te kriebelen...''

'TARWE DOET HET GEWOON
HEEL GOED HIER IN DE POLDER'
,,Voor het geld moet je misschien andere
gewassen telen, maar voor de rest is graan
een heel nuttig en stabiel rustpunt in het
bouwplan'', zegt akkerbouwer Jan Moggré in
Schoondijke. Met jaarlijks 15 tot 20 hectare is
wintertarwe meer dan 'bouwplanvulling' op
zijn bedrijf van 45 hectare. ,,Met tarwe halen
we stabiel hoge opbrengsten hier in de polder,
zonder dat we daar iets speciaals voor moeten
doen. Dat is gewoon prettig werken'', zegt hij.

NIEUWE STANDAARD VOOR DE HOOGST MOGELIJKE OPBRENGST
•

Zeer sterke, brede en langdurige werking tegen alle belangrijke bladschimmels

•

Beste resistentiemanagement

•

Goede bedekking en bladopname

•

Uitstekende verdeling door de plant

•

Regenvast binnen 15 minuten

•

Toegelaten in alle granen.

Meer informatie over Ascra Xpro op agro.bayer.nl

Lees het hele verhaal op: agro.bayer.nl/
Gewassen/Akkerbouw/Granen.aspx
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'WIJ VERBINDEN LOKAAL GETEELDE GERST
MET AMBACHTELIJK GEBROUWEN STREEKBIER'

Het moutproces begint met het weken van de gerst in water.
Dit gebeurt in de twee vultrechters (rechts op de foto).
In elke vultrechter gaat 2000 kilo gerst en 2000 liter water.
Gedurende twee dagen wordt de gerst gemengd en afwisselend onder en boven water gezet. Ook wordt er lucht
(zuurstof) toegevoegd en koolzuurgas afgepompt. Door
dit proces zwellen de korrels op en beginnen ze te leven.
Bij een vochtgehalte van ca. 42 procent is het weekproces
klaar en wordt de gerst in een laag van 10 tot 15 centimeter
op de moutvloer uitgestort (links op de foto). Hier blijft het

Twee jaar geleden liepen er nog 60 melkkoeien rond. En nu? Nu is het een brandschone ruimte met een
vloer waarvan je zo van kunt eten. Op die vloer ligt zo'n 2000 kilo brouwgerst - mout - in een dunne
laag uitgespreid; goed voor ongeveer 8000 liter streekbier.

product vier dagen liggen om te mouten. Bij dit proces
beginnen de korrels te kiemen en wordt het zetmeel door
enzymen omgezet in suikers.

,,Ja, het is inderdaad wel en bijzondere stap...'',
erkent Jan Legters wanneer hij terugblikt op de
metamorfose die zijn bedrijf heeft ondergaan. Sinds
afgelopen voorjaar runt hij samen met zijn vrouw
Lidy de ambachtelijke mouterij 'Masterveld', in
Nederland de enige in zijn soort. ,,Voor ons melkveebedrijf hadden we geen opvolger en met een
stoppersregeling konden we er redelijk goed
uitstappen. Dat maakte ook de weg vrij om met de
mouterij te beginnen, een idee waar ik als hobbybrouwer al langer mee rondliep'', vertelt Jan. De
totale investering voor de ombouw tot mouterij inclusief een bezoekersruimte - bedroeg ruim 2 ton.
Ongeveer een kwart daarvan werd gefinancierd via
een subsidie van Leader Achterhoek, een organisatie
die lokale leefbaarheidsinitiatieven op het platteland
ondersteund. Voorwaarde hiervoor was wel dat het
bedrijf ook regelmatig educatieve en recreatieve
activiteiten op de mouterij ontplooit.
Een jaar na de start heeft het echtpaar de kunst van
het mouten goed onder de knie en is er inmiddels
100 ton vloermout geproduceerd. Klanten zijn vooral
lokale bierbrouwers uit het Oosten van het land, maar
ook vanuit andere delen van Nederland groeit de
interesse. Jan: ,,Onze kracht is dat we het moutproces
uit de anonimiteit halen en een lokaal gezicht geven.
Wij zijn de verbinding tussen lokaal geteelde gerst en
ambachtelijk gebrouwen streekbier.''
De lokaal geproduceerde brouwgerst (hoofdras: Planet) wordt op het bedrijf gedroogd en vervolgens opgeslagen in drie silo's van elk 30 ton. Als belangrijkste kwaliteitseisen gelden
een eiwitgehalte tussen 9,5 en 11 procent en een maximale doorval van 10 procent (= korrels ‹ 2,2 mm). Door het droge weer is de kwaliteit van oogst 2018 uitstekend.

Jan en Lidy Legters uit Winterswijk (Gld) runnen samen de
vloermouterij 'Masterveld'. Het bedrijf produceert op een
Om broei te voorkomen moet de gekiemde gerst regelmatig worden gekeerd. De eerste paar dagen gaat dit het makkelijkste en snelste

ambachtelijke en kleinschalige manier mouten, met name

met een eenvoudige mouthark, maar daarna klitten de korrels teveel aan elkaar en gebruikt Legters hiervoor een omgebouwde tuinfrees.

voor producenten van streekbieren.

Na vier dagen is het moutproces voltooid en kan de gerst

,,Als de mout een beetje naar komkommer ruikt, dan verloopt het

de oven in om te drogen. Lidy Legters en schoonzoon Rick

proces goed'', weet Jan Legters inmiddels uit ervaring. Tijdens

scheppen de mout van de vloer en brengen het met kruiwagens

het moutproces houdt hij voortdurend de temperatuur in de de

naar de naastliggende droogoven. Op de moutvloer is plaats voor

gaten. Zodra deze boven de 26 °C dreigt te komen, moet er weer

2 tot 4 ton brouwgerst (1 of 2 batches). Dat is nog prima met de

gekeerd worden. ,,Het proces van mouten luistert heel nauw.

hand te doen, vindt de familie. Met één batch (2 ton mout) kan

Gemiddeld moeten we om de acht uur keren; dat karwei bepaalt

ongeveer 8000 liter bier worden gebrouwen.

dus voor een groot deel ons dagritme.''

Na het drogen volgt het schonen. De mout gaat daarvoor
eerst door een vijzel (achter op de foto) waar de kiemworteltjes
worden worden losgemaakt van de korrels ('ontbaarden').
In een wanmolen (rechts) worden deze worteltjes en overige
ongerechtigheden, zoals vliesjes, uit de partij geblazen.
Daarna wordt de partij afgezakt.

Jan Legters verdeelt de gerst over de droogvloer. In twee dagen
tijd wordt het product geleidelijk teruggedroogd van 42 naar 4 à
5 procent vocht. ,,We beginnen met een temperatuur van rond de
40 graden en voeren dit langzaam op naar 85 graden. Vooral de

Alle mout gaat in zakken van 25 kilo. Mits koel en droog bewaard, is het product minimaal twee tot drie jaar houdbaar. Vloermouterij

laatste fase is belangrijk, want daarmee bepaal je uiteindelijk de

Masterveld produceert vooral mout voor regionale producenten van speciaalbier. In het eerste productiejaar is een kleine 100 ton gerst

kleur en de smaak van de mout en dus ook van het bier.''

vermout. De maximale mogelijke productiecapaciteit ligt tussen de 150 en 200 ton per jaar.

RESIDUSCHADE IN GELE MOSTERD VOORAL
'VERVELENDE SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN'
Als gevolg van de extreme droogte zijn werkzame stoffen uit de groep van Sulfonyl Urea (o.a. in Atlantis
Star en Cossack Star) het afgelopen seizoen niet overal even goed afgebroken. Dit heeft op een aantal plaatsen gezorgd voor opkomstproblemen bij kruisbloemige groenbemesters, zoals gele mosterd. Graanspecialist
Harm Groeneweg van Bayer noemt de problemen uitzonderlijk en ziet het als een typisch geval van 'worst
case-scenario'. ,,Bij een aantal telers viel het seizoen precies zo samen dat dit kon gebeuren.''
,,Is het een groot probleem geweest? Nee. Was de
schade groot? Ook niet. Maar dat betekent niet dat
we er geen aandacht aan hoeven te besteden. Bij
sommige akkerbouwers viel de opkomst van hun
groenbemester gewoon tegen en was er sprake van
schade. Als er dan een mogelijke relatie is met gewasbeschermingsmiddelen, dan is het onze verantwoordelijkheid om naar de oorzaak te zoeken, met mogelijke oplossingen te komen en aan te geven hoe je
schade kunt voorkomen. Vooral dat laatste is nu van
belang.'' Aan het woord is Crop Advisor en graanspecialist Harm Groeneweg van Bayer. Hij schetst in een
paar zinnen waarom hij deze 'vervelende kwestie' toch
even wil benoemen en uitleggen.

Tragere afbraak werkzame stof
Wat was er aan de hand? Door de extreme droogte
van afgelopen seizoen zijn een aantal werkzame
stoffen trager afgebroken dan normaal. Dit was onder
andere het geval bij stoffen uit de groep van Sulfonyl
Urea (SU), die onder meer in Atlantis Star en Cossack
Star zitten. ,,Normaal breken restanten van SU's af
door vocht (hydrolyse), maar dat vocht is er de hele
zomer niet geweest'', vertelt Groeneweg. Dat deze
SU-restanten schade kunnen veroorzaken in een
volggewas was volgens de Crop Advisor wel bekend
- en staat ook als zodanig op het etiket vermeld,

alleen is daar in de praktijk niet altijd rekening mee
gehouden. Problemen hebben zich met name voorgedaan bij akkerbouwers die vrij laat Atlantis Star of
Cossack Star hebben toegepast en vervolgens relatief
vroeg gele mosterd hebben gezaaid. Door de korte
periode tussen spuiten en zaaien én door het kurkdroge weer, kwam de gele mosterd niet goed op en
was er soms sprake van groeiremming en uitdunning
van het gewas. In hoeverre dit toe te schrijven is aan
restanten van middelen of aan de extreme droogte is
volgens Groeneweg lastig te zeggen. ,,Het is vooral
een vervelende samenloop van omstandigheden
geweest. Vooral én laat spuiten én vroeg oogsten én
vroeg een groenbemester zaaien én de aanhoudende
droogte hebben tot schade geleid.''

Kerende grondbewerking
Hoewel de kans op herhaling vrij klein is, benoemt
Groeneweg toch graag een aantal zaken die toekomstige schade kunnen voorkomen. Een eerste
tip is om na gebruik van Atlantis Star en Cossack
Star het weer in de gaten te houden. Blijft het
langdurig droog; zaai dan liever geen gele mosterd,
maar een andere niet-kruisbloemige groenbemester of een mengsel. Verder kan de afbraak van
mogelijke middelenrestanten worden bevorderd
door voorafgaand aan het zaaien een kerende

grondbewerking (ploegen) uit te voeren. ,,Dit
staat ook op het etiket vermeld, maar was tot
dusver eigenlijk nooit aan de orde, dan wel noodzakelijk. Nu weten we dat deze tekst er niet voor
niets opstaat. Wat dat betreft was 2018 een leerschool, zowel voor telers als voor ons.''
Tot slot benadrukt Groeneweg graag dat er met
de middelen Atlantis Star en Cossack Star volstrekt
niets mis is. ,,Het zijn beide herbiciden die het
zeer goed doen in de praktijk. Het afgelopen
extreem droge seizoen doet daar niets aan af.''

'GRAANPERCELEN

IN ÉÉN KEER MOOI SCHOON'
,,Als je er op tijd bij bent, dan hoeven probleemonkruiden helemaal geen probleem te worden'', vindt
Jan Franssen in Colmont (Lb.). Jaarlijks spuit hij enkele tientallen hectares graan, zowel voor zichzelf
alsook voor derden. Vooral paarse dovenetel, duist, windhalm en straatgras kunnen hardnekkig zijn op
de Zuid-Limburgse löss, zo weet hij. ,,Maar met een breed en sterk middel als Atlantis Star zijn deze
over het algemeen prima op te ruimen.''

Paarse dovenetel, windhalm en duist

Omdat Franssen niet alleen zijn eigen graan, maar
ook dat van enkele collega-akkerbouwers spuit, weet hij
redelijk goed welke onkruiden er op de verschillende
gronden gedijen en welke hij in de gaten moet
houden. De laatste jaren ziet hij met name paarse dovenetel, duist en windhalm her en der wat opkomen, al is

dat wat hem betreft niet direct problematisch. ,,Met het
huidige pakket onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen we
het hier redelijk goed onder controle houden'', zo stelt
hij. Het afgelopen seizoen zette hij Atlantis Star in, een
middel met een zeer sterke en brede werking op onkruiden, waaronder paarse dovenetel, duist, windhalm en
ook straatgras. ,,Daar maak je alle percelen in één keer
mooi schoon mee, óók als ze flink vervuild zijn'', zo stelt
hij. Als voorbeeld haalt hij een perceel aan waar jarenlang alleen graan en maïs werd verbouwd en waar windhalm en paarse dovenetel de teelt bijna 'overgenomen'
hadden. ,,Met 200 gram Atlantis Star + Capri Twin® en
olie hebben we dat perceel weer helemaal schoon gekregen. Dat was echt super om te zien.''
Franssen vindt het wel jammer dat Atlantis Star niet in
grondwaterwingebieden mag worden ingezet. ,,In mijn
werkgebied is dat onderhand bijna de helft van de percelen'', zo geeft hij aan. Om dit te ondervangen wordt er in
zijn werkgebied steeds vaker (ook) een najaarsbehandeling met Herold uitgevoerd. De akkerbouwer vindt het
zorgelijk dat er steeds meer beperkingen op middelen
komen te liggen. ,,Daardoor wordt het spuitwerk er niet
bepaald gemakkelijker op. Op dit moment kunnen we
probleemonkruiden nog prima de baas. Hopelijk kunnen
we dat de komende jaren ook zo houden'', zo besluit hij.
Capri Twin® is een geregistreerd handelsmerk van Dow AgroSciences.

Jan Franssen heeft samen met zijn zoon Paul een akkerbouwen vleesveebedrijf in Colmont (Lb.). Op 45 hectare telen ze
consumptie-aardappelen, suikerbieten, snijmaïs en graan (wintertarwe en wintergerst).

ADVERTORIAL

,,Ja, dat spuiten heb ik altijd mooi werk gevonden.
Je ziet veel percelen en krijgt daardoor een goed
overzicht van hoe de gewassen ervoor staan. Ik zou
het niet graag willen missen'', vertelt Jan Franssen
wanneer we een rondje over het erf maken. Hoewel
hij de leeftijd van 'senior-akkerbouwer' onmiskenbaar
heeft bereikt, is hij nog dagelijks actief op zijn gemengde
bedrijf met akkerbouw en vleesvee. ,,Mijn zoon wil
verder met het bedrijf. Dat houd mij ook aan de gang'',
zegt hij met een lach.
Met een jaarlijks areaal van rond de 20 hectare neemt
de graanteelt (wintertarwe en wintergerst) een stevige
positie in binnen het bouwplan. ,,De teelt past ons
qua arbeid goed en we behalen er prima opbrengsten
mee. Vooral over de wintergerst ben ik steeds beter te
spreken. Afgelopen seizoen zaten we tegen de 9,5 ton/
ha; daarmee is het een geduchte concurrent van wintertarwe geworden'', aldus Franssen.

COMPLEET,
KANT-EN-KLAAR
EN ZEER EFFECTIEF
•	compleet herbicide met brede werking tegen
éénjarige grassen een éénjarige breedbladigen
•	scoort goed op lastige onkruiden als klimopereprijs, paarse dovenetel en kruiskruid
•	kant-en-klaar middel in één can; het ideale
'boerenproduct'.

'IK HOU WEL VAN
NIEUWE UITDAGINGEN'
,,Ja, ik ben wel iemand die graag wat nieuws uitprobeert. Ik moet iets hebben waar ik mijn tanden
in kan zetten; dat hoort voor mij bij ondernemen.'' Aan het woord is akkerbouwer en pluimveehouder Pieter van der Burg uit Oostwold (Gr.). Behalve in het (financieel) optimaliseren van zijn bedrijf,
steekt hij veel energie in een duurzame manier van werken. ,,Wil je met je bedrijf over 15 jaar nog
toekomstbestendig zijn; dan moet je daar nú aan werken'', stelt hij.
Dat Pieter boer zou worden stond voor zijn
ouders al vroeg vast. Het was zelfs een van
de redenen om 27 jaar geleden vanuit het
Utrechtse Zegveld naar het Groningse Oostwold
te verkassen. ,,Ik was toen pas acht jaar, maar
blijkbaar heb ik genoeg signalen afgegeven
dat ik graag boer wilde worden'', vertelt de
jonge ondernemer. Omdat de grond in OostGroningen destijds nog niet zo duur was, kon
er naast een zeugenhouderij ook een akkerbouwbedrijf met 40 hectare land worden
gestart, dat gaandeweg werd uitgebouwd naar
80 hectare. In 2000 kwam daar ook nog een
pluimveehouderijtak bij, ,,Dat vond ik mooier
werk dan de varkens en het past ook beter bij
de akkerbouwtak'', zo blikt de Groninger terug.
Uiteindelijk werd de zeugenhouderij in 2010
afgebouwd en nam Pieter in 2012 - na tien

bouwplan te kunnen realiseren, bijvoorbeeld met
uien of groenten.
De komende jaren wil Pieter structureel compost
en gips aan gaan voeren. Daarnaast probeert hij de
grond ook beter in conditie te krijgen via niet kerende
grondbewerking (NKG). In de drie jaar dat hij zijn
land niet meer ploegt ziet hij het bodemleven al wat
opbl oeien en is de toplaag beter bewerkbaar dan
voorheen. Hij benadrukt echter dat het vooralsnog
kleine stapjes voorwaarts zijn, met soms ook tegenslagen en tegenvallers. Zo liggen de tarweopbrengsten
op geploegd land gemiddeld genomen nog steeds iets
hoger dan bij NKG, al is er wel een gestaag stijgende
opbrengstlijn te zien bij niet kerende grondbewerking.
,,Het is daarom belangrijk om niet al na drie
of vier seizoenen te stoppen met NKG, maar het
einddoel van een weerbare grond voor ogen te
houden. Ik ben ervan overtuigd dat de grond steeds

'Ik wil ergens mijn
tanden in kunnen zetten;
dat hoort bij ondernemen.'
jaar in maatschap met zijn ouders te hebben
geboerd - het bedrijf definitief over.
Hoewel de pluimveetak met 67.000 vleeskuikens de belangrijkste bron van inkomsten is,
ziet Pieter het akkerbouwbedrijf als 'minimaal
gelijkwaardig'. ,,Het is vooral de combi die het
interessant maakt. Al mijn tarwe - jaarlijks een
kleine 600 ton - gaat als voer naar de vleeskuikens. Daarmee ben ik bijna zelfvoorzienend.
Bovendien heb ik goed zicht op de kwaliteit
van het voer; ik weet immers wat er van mijn
land is gekomen.''

Focus op grondverbetering
Of de combinatie graanteelt - vleeskuikens de
komende tien, vijftien jaar de basis blijft van
het bedrijf, durft Pieter niet met zekerheid
te zeggen. ,,De intensieve veehouderij staat
al jaren flink onder druk. En die druk zal de
komende jaren alleen maar groter worden. Ik
betwijfel daarom of ik over tien jaar nog steeds
op een intensieve manier vleeskuikens kan
houden.'' Omdat hij een overstap naar biologische pluimveehouderij niet ziet zitten, focust
hij zich steeds meer op de akkerbouw - en dan
met name op grondverbetering. Hiermee hoopt
Pieter op termijn een breder en intensiever

meer naar je toe komt'', aldus de Groninger.

Duurzaam werken
Behalve in grondverbetering, investeert Pieter ook
in het verduurzamen van zijn bedrijf. ,,Het klinkt
misschien wat politiek correct, maar ik zie duurzaam
werken echt als een concreet doel. Wil je met je
bedrijf over 15 jaar nog toekomstbestendig zijn; dan
moet je daar nú mee aan de slag'', zo is zijn overtuiging. Naast tarwe voor 'eigen gebruik', teelt hij sinds
een paar jaar deels zijn eigen eiwit in de vorm van
winterveldbonen. Verder start hij komend seizoen
met de teelt van haver, dat als startvoer voor de
kuikens wordt gebruikt.
Ook op het gebied van gewasbescherming probeert
Pieter duurzaam te werken. Zo beschikt hij over een
Wingssspayer (een spuitsysteem waarmee de hoeveelheid drift tot een minimum kan worden teruggebracht, red.) en is hij heel zuinig met het gebruik
van insecticiden. ,,Er wordt regelmatig gewaarschuwd
voor graanhaantjes en luis, maar ik heb eigenlijk
nooit verschil kunnen zien tussen wel en niet behandelde percelen. Als het even kan, sla ik die toepassingen dus over.'' Inmiddels gebruikt Pieter al vijf
jaar geen insecticiden meer, al moet hij tot zijn
spijt erkennen dat hij afgelopen seizoen beter wel
een bespuiting uit had kunnen voeren. Hij vertelt:

Bedrijfsgegevens
Pieter van der Burg (35) heeft een akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf in Oostwold (Gr.). De akkerbouwtak omvat
80 hectare, waarvan 60 ha wintertarwe, 10 ha winterveldbonen, 5 ha suikerbieten en 5 ha haver.

,,Afgelopen jaar heb ik behoorlijk schade
opgelopen door de aargalmug. Die is er tijdens
een weekje vakantie ingeslopen, waarna ik te
laat was om er nog iets aan de doen. In plaats
van de gebruikelijke 9,5 ton viel de opbrengst
terug naar 7 ton per hectare. Dat was toch wel
even een flinke domper.'' Hoewel door deze
gebeurtenis de insecticiden toch weer wat meer
'voorin de kast' zijn komen te staan, blijft het
een uitdaging om ze toch te laten staan. ,,Ik zie
al jaren wat dat oplevert; er is veel meer leven
in het land. En dat vind ik al boer en natuurliefhebber ook een hoop waard.''

Ratio boven emotie
Dat Pieter liefst geen insecticiden gebruikt,
wil niet zeggen dat dat hij álle gewasbeschermingsmiddelen liever kwijt dan rijk is. Het
aan-gekondigde verbod op glyfosaat baart hem
bijvoorbeeld behoorlijk zorgen. ,,Het afbranden
van onkruiden met glyfosaat is een essentiële
schakel in het systeem van niet kerende grondbewerking. Ik weet eerlijk gezegd nog niet hoe we
dat straks op moeten lossen.'' De akkerbouwer
verwacht dat eventuele alternatieven vrijwel zeker
een slechtere invloed op het milieu gaan hebben.
,,We zullen vaker moeten spuiten én met schadelijkere middelen. Daarnaast moeten we vaker
met de trekker het land op; daar is het milieu
ook niet bij gebaat.'' Hoewel hij een kritische kijk
op gewas-beschermingsmiddelen prima vindt,
pleit hij graag voor een rationele benadering.
,,Duurzamere landbouwmethoden krijgen pas
waarde als ze ook praktisch haalbaar zijn. Dat
bereik je vooral door er goed over na te denken
en je niet teveel door emoties te laten leiden.''
In de nieuwe rubriek Jong &
Ondernemend laten we jonge ondernemers in de land- en tuinbouw aan
woord. Hoe runnen zij hun bedrijf? Welke
kansen en bedreigingen zien ze binnen
hun vak-gebied? En vooral: hoe zien zij de
toekomst tegemoet? In deze aflevering:
Pieter van der Burg (35), akkerbouwer en
pluimveehouder in Oostwold (Gr.).
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,,Iedereen kent de voordelen
van graan wel, maar het is
erg lastig om ze concreet te
maken, laat staan in geld uit
te drukken.''

,,Granen geven zekerheid en
rust; dat is de afgelopen jaren
belangrijk geweest om het
bedrijf draaiende te houden.''

,,Voor het geld moet je misschien andere gewassen telen,
maar voor de rest is graan een
heel nuttig en stabiel rustpunt
in het bouwplan.''

,,Ik ben iemand die graag wat
nieuws uitprobeert. Ik moet iets
hebben waar ik mijn tanden in
kan zetten. Dat hoort voor mij
bij ondernemen.''

Piet Hopma Zijlema,
graanteler in Lelystad (Fl.)

Tineke Lootsma, graanteler
in Westhoek (Fr.)

Jan Moggré, graanteler
in Schoondijke (Zld.)

Pieter van der Burg,
graanteler in Oostwold (Gr.).
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Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste
weten volgens kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid
op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.
Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde uitspraken
en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Bayer Crop
Science SA-NV.

TERUG IN DE TIJD
Witmarsum (Fr.), augustus 1939: 'De industrialisatie van de graanoogst komt
op gang, zoals hier in het Friese Witmarsum. Een tractor op rupsbanden trekt
een zichtmachine voort. Het maait en bindt het graan tot schoven.'
Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP/Polygoon

PUZZEL MEE EN WIN EEN
DINER VOOR TWEE!
Houdt u van lekker eten en drinken in een goed restaurant? Los dan de onderstaande
woordzoeker op! Uit de goede inzendingen worden drie winnaars getrokken.
Zij krijgen elk een dinerbon ter waarde van €150.
De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle
richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BON
Naam:
Adres:
Postcode/ Plaats:
Bedrijfstype/aantal hectare graan:

De oplossing van de woordzoeker is:

Stuur de ingevulde bon uit deze krant in een ongefrankeerde envelop naar:
Bayer CropScience SA-NV
T.a.v.: Graan Koerier
Antwoordnummer 55074 - 3640 WB Mijdrecht
Actievoorwaarden:
Deze prijsvraag loopt van 25 februari t/m 25 maart 2019. Uit de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
Deze prijswinnaars krijgen tussen 25 maart en 12 april bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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