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Doek valt voor Tritiko-project

Hilvarenbeek

Geen woning

‘Duurzame tarwe: beperkt kansen’
Wemeldinge - CZAV moet
stoppen met het Tritikoproject, gericht op de teelt
van duurzame tarwe. Lotus
Bakeries trekt de stekker uit
het project omdat de koekjesfabrikant de meerwaarde van
het duurzame product niet
kan verzilveren in de markt.
Onderzoek van dagblad Trouw,
Stal & Akker-uitgever Agrio en
onderzoeksbureau Geelen Consultancy wees recent uit dat boeren wel willen verduurzamen,
maar dat het lastig is om de extra
kosten en inspanningen vergoed
te krijgen. Het stoppen van het
Tritiko-project is hier een treffend
voorbeeld van. ,,Lotus Bakeries,
de fabrikant die de bloem van de
Tritiko-tarwe gebruikt voor de
productie van koekjes, kon de
meerprijs van de duurzame tarwe
niet terughalen in de markt”, zegt

Ko Francke, adjunct-directeur bij
CZAV. ,,En dat terwijl het project
zes jaar geleden juist werd opgezet, omdat de fabrikant kansen
zag om zich te onderscheiden
met een duurzaam product.”
Tachtig Zeeuwse akkerbouwers
gingen de afgelopen jaren, onder
de vlag van het Tritiko-project,
aan de slag met de duurzame
teelt van tarwe. Naast CZAV en
Lotus Bakeries was ook maalderij Paniflower partner in dit project. ,,Het geïntegreerd beheersen
van ziekten en plagen was een
van de belangrijkste items. Dat
begon met een goede rassenkeuze; we hebben met tal van rassen
geëxperimenteerd.”
Volgens Francke ging het telen
van het duurzame product – in
2017 werd zo’n 15.000 ton duurzame tarwe geoogst – de ondernemers prima af; de opbrengsten en de kwaliteit waren goed.
,,Het struikelblok lag echt in
de markt. Uit het feit dat de fa-

brikant de duurzaam geteelde
koekjes niet voor een hogere
prijs kreeg verkocht, blijkt dat
de markt, in tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht, misschien
helemaal niets extra’s wil betalen

De gangbare en de
duurzame teelt zijn de
afgelopen jaren naar
elkaar toe gegroeid
voor duurzame tarwe”, verklaart
Francke. ,,Ook het feit dat de
gangbare en de duurzame teelt
de afgelopen jaren naar elkaar
zijn ‘toegegroeid’, speelt wellicht
mee. Veel maatregelen die enkele
jaren geleden nog bijzonder waren – denk aan gericht bemesten
en de inzet van driftarme spuitdoppen – zijn dat inmiddels niet
meer. Hierdoor is geen sprake
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meer van een onderscheidende
marktpositie en liggen er geen
grote marktkansen voor duurzame tarwe. Voor niches in de
markt en individuele projecten
zijn er wel mogelijkheden. Denk
aan het Veldleeuwerik-project,
waarbij duurzame baktarwe
wordt geteeld voor Koopmans
Meel in Leeuwarden. Maar in zijn
algemeenheid is de graanteelt op
dit moment een bulkteelt, waarbij wordt geproduceerd voor een
wereldmarkt. Afnemers zijn nog
vooral bezig met de prijs.”
Francke vindt het jammer dat het
Tritiko-project stopt, maar blijft
realistisch. ,,Het is een utopie om
er vanuit te gaan dat alle projecten jarenlang succesvol en onderscheidend blijven. En we zien ook
nieuwe kansen. Zo is er veel interesse voor lokaal geteeld eiwit;
de winterveldbonenteelt biedt
bijvoorbeeld perspectief.”
Tekst: Ank van Lier

Beoordeling
Negen deelnemers aan de selectiecursus pootaardappelen van
de NAK legden dinsdag examen
af op Proefboerderij Rusthoeve
in Colijnsplaat. Zij moesten diverse soorten pootgoed op de
proef- en examenvelden van de
NAK beoordelen op afwijkingen
als ziekten en rassenvermenging.
„Onder de examenkandidaten
waren jonge ondernemers, maar
ook mensen uit de gewasbeschermingswereld en uit de
voorlichting”, vertelt Wim van de
Waart, NAK-keurmeester in Midden-Zeeland. „Afgelopen winter
volgden zij het theoretische gedeelte van de cursus, enkele weken geleden zijn we gestart met
het praktijkdeel. De kennis die ze
met de cursus opdoen, moet hen
helpen de productkwaliteit naar
een hoger plan te tillen.” Bij het
ter perse gaan van dit nummer
was nog niet bekend of alle cursisten geslaagd zijn.

Een voormalige veehouder uit
Hilvarenbeek die zijn bedrijf
met 1.077 vierkante meter aan
stallen wil beëindigen en er een
ruimte-voor-ruimte-woning wil
bouwen, krijgt daar vooralsnog
geen toestemming voor. Hoewel
aan alle regels is voldaan, vindt
HOI Werkt het plan kwalitatief
onvoldoende. Er moet volgens
de gemeentelijke fractie opnieuw
worden gekeken naar de inpassing van de nieuwe woning in de
omgeving. Het CDA is tegen omdat het nieuw beleid wil; de partij
vreest dat er een wildgroei aan
ruimte-voor-ruimte-woningen
ontstaat. De Gemeenschapslijst
en de VVD hekelen de houding
van het CDA en HOI Werkt.

Zeeland

Kwartiermaker
Een kwartiermaker moet ervoor
zorgen dat het groene onderwijs
in Zeeland wordt voortgezet. De
provincie stelt hiervoor een subsidie van 75.266 euro beschikbaar. Omdat Edudelta stopt met
haar groene onderwijs, is afgesproken dat Scalda het groene
onderwijs voor mbo-studenten
verzorgt en Pontes Goese Lyceum
voor vmbo-leerlingen. Aangezien
de groene opleidingen voor beide
organisaties nieuw zijn, wordt
een kwartiermaker ingezet. Dit
om ondernemers, overheid en onderwijs te verbinden en de doorlopende groene leerlijn voor het
vmbo-mbo-hbo-wo verder te ontwikkelen.

Dinteloord

Suikeropbrengst
Op basis van de huidige stand
van de suikerbieten wordt in 2018
een opbrengst verwacht van gemiddeld ruim 15 ton suiker per
hectare. Dat is althans de schatting van Suiker Unie, nadat de
groeipuntsdatum is vastgesteld
op 11 juni. Vanaf deze datum is
het gewas in volle productie en
begint de diktegroei van de wortel. Door het mooie weer van de
afgelopen tijd ligt de groeipuntsdatum zeven dagen voor het vijfjarige gemiddelde. Daarmee kan
de hectare-opbrengst in de buurt
komen van het record uit 2017.

Foto: Anton Dingemanse

Zeeuwse en Brabantse boeren draaien mee in Europees Partridge-project

‘Investeren in leefgebied akkervogels succesvol’

Breda

Zeeland/Brabant - 26
akkerbouwers in Zeeland
en West-Brabant zetten zich
sinds eind 2016 in om een
betere leefomgeving te creëren voor de patrijs en andere akkervogels. Binnen het
Europese Partridge-project
waaraan zij meedoen, draait
het om het nemen van maatregelen die passen in een
normale agrarische bedrijfsvoering. Een aanpak die lijkt
te werken.

In verband met de droogte heeft
Waterschap Brabantse Delta vorige week de eerste onttrekkingsverboden voor het onttrekken
van oppervlaktewater ingesteld
in de stroomgebieden Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop en
De Wouwse gronden. De onttrekkingsverboden blijven van kracht
tot een nader vast te stellen tijdstip.

Het aantal patrijzen en andere
akkervogels liep de afgelopen
decennia fors terug, onder meer
door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw.
Het Europese Interreg-project

Partridge, dat anderhalf jaar geleden van start ging, wil het tij
keren. „Doel is om maatregelen
te nemen die de patrijs en andere akkervogels weer een toekomst bieden op het moderne
platteland”, zegt Alex Wieland
van Stichting Landschapsbeheer
Zeeland.
Veel partijen brengen kennis in in
het project, waaraan vijf landen
meedoen (naast Nederland zijn
dit Engeland, Schotland, Duitsland en België). In ieder land zijn
demonstratiegebieden van minimaal 500 hectare aangewezen,
die zo optimaal en zo efficiënt
mogelijk worden ingericht voor
de patrijs en andere akkervogels. In Nederland gaat het om
gebieden rondom Burghsluis op
Schouwen-Duiveland en in het
Land van Heusden en Altena in
West-Brabant. 26 boeren doen

mee aan het project, waarbij
onder meer het Brabants Landschap, Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland
en Het Zeeuwse Landschap
betrokken zijn. Agrariërs kunnen verschillende soorten maatregelen nemen. „Denk aan het
aanleggen van akkerranden en
bloemenblokken of aan extensiever maaien. Maar ondernemers
kunnen ook vogelakkers aanleggen, wat inhoudt dat meerdere
gewassen op één perceel worden
verbouwd. Voor iedere maatregel
geldt een specifieke vergoeding,
die is afgestemd op de kosten die
boeren maken en de inkomstenderving die ze hebben.”
Volgens Wieland hebben de agrariërs al veel maatregelen genomen sinds de start van het project.
„Boeren vinden het leuk om hiermee aan de slag te gaan en zien

Onttrekking

ook steeds meer het belang. De
inspanningen werpen hun vruchten af: we zien meer patrijzen,
veldleeuweriken en grasmussen
in de demonstratiegebieden. Met
het project, dat vier groeiseizoenen duurt, willen we de biodiversiteit met 30 procent laten toenemen. We zijn goed op weg.”
Tekst: Ank van Lier
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Te weinig groei? Dat moet
beter! Bel HAVENS!
HAVENS: haal méér uit het voer.
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