Nieuwsbrief 11 Bloeiend Bedrijf
Symposium Vergroening als kans;
de oogst van Bloeiend Bedrijf
Op 10 februari 2015 vond het afsluitende
symposium “Vergroening als kans; de
oogst van Bloeiend Bedrijf” plaats. Akkerbouwers uit het hele land waren naar
Fort Altena in Werkendam afgereisd.
Hieruit sprak de grote betrokkenheid en
het enthousiasme van de deelnemers
voor het project. Met Bloeiend Bedrijf
hebben we niet alleen 1200 kilometer
aan akkerranden aangelegd, maar ook
echt gewerkt aan vergroening. De interactieve aanpak, waarmee we ons richtten
op kennisoverdracht over nuttige insecten en natuurlijke plaagbeheersing, heeft
ervoor gezorgd dat 75% van de gangbare
deelnemers “het anders durfden te doen”
en minder insecticiden hebben ingezet.
Met dit symposium hebben ook gekeken naar de mogelijkheden en maatregelen die akkerbouwers, ketenpartijen,
beleidsmakers, agrarische koepels gezamenlijk kunnen treffen om meer ruimte

te bieden voor functionele biodiversiteit
op het landbouwbedrijf. Want het werken aan een maatschappelijk doel, waar
we vergroening onder kunnen scharen,
vraagt om een bijdrage van álle betrokken partijen.
Dagvoorzitter Felix Rottenberg was zeer
te spreken over Bloeiend Bedrijf en begeleidde de discussie met prikkelende
vragen.

Felix Rottenberg:
“Een succesverhaal. Een
meesterlijk project met
fascinerende resultaten: 570
akkerbouwers die samen
ons land opfleurden met
1200 kilometer
bloeiende akkerrand.”

Bloeiend Bedrijf Glossy

Verdienmodel
voor
biodiversiteit
Naast een stimulerend beleid is het
noodzakelijk dat toeleveranciers
en afnemers van het landbouwbedrijf, adviseurs, coöperaties, landbouworganisaties en retail bereid
zijn om concrete stappen te zetten.
Meer ruimte voor biodiversiteit en
minder milieudruk zijn een maatschappelijke verantwoordelijkheid
die niet alleen bij de agrarisch ondernemer behoort te liggen en ook
niet alleen subsidieafhankelijk zou
moeten zijn.
Het vinden van een verdienmodel
om biodiversiteit op het platteland
te vermarkten is niet eenvoudig.
Voor de melkveehouderij wordt
hier nu een mogelijk onderzocht
vanuit een ketenaanpak met Rabobank, FrieslandCampina en WNF.
Het Louis Bolk Instituut heeft hiervoor het Conceptueel Kader ontworpen.
Download de samenvatting van
het Conceptueel Kader via: http://
www.louisbolk.org/downloads/
2952.pdf
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Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, reikte het eerste exemplaar
van de Bloeiend Bedrijf gllossy uit aan Kees Lever, directeur PAV van het Ministerie van
EZ. Bestel de glossy of bekijk deze online via http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/
publicatie/?pubID=2965

Kees in ’t Groen
(akkerbouwer):
“Dit zou geen
afronding, maar
een begin
moeten zijn”

Drachtkalender
voor bijen en
nuttige insecten
Bijen en nuttige insecten hebben
nectar en stuifmeel nodig. Bloeiende akkerranden zijn een bron van
voedsel voor ze. Maar er is nog veel
meer mogelijk. De website www.
drachtkalender.nl maakt inzichtelijk
wanneer welke bomen, struiken,
gewassen en plantensoorten in akkerrandenmengsels bloeien. Door
de bedekking van planten in te vullen, wordt de bloeiboog op het bedrijf in beeld gebracht.
Ü www.drachtkalender.nl

Henk Heinhuis
(Stichting Veldleeuwerik)
(links op foto boven):
“Supermarkten vormen
een grote bottleneck,
die profileren zich nu vooral op prijs”

Fred Wouters
(Vogelbescherming):
“Ook de gewas
beschermingsindustrie
heeft een taak”

Boki Luske, Louis Bolk Instituut:
“Naast ambitieus beleid en
betrokken boeren,
hebben we ook ketenpartijen nodig
die voor vergroening gaan”

Meerwaarde in ketenverband
Tijdens een paneldiscussie met Joris
Baecke (LTO), Henk Heinhuis, (Stichting
Veldleeuwerik), Ruud Tijssens (Agrifirm), Bas Rüter (Rabobank Nederland),
Fred Wouters (Vogelbescherming),
Ko Francke (CZAV), en Djûke van der
Maat (deelnemer van Bloeiend Bedrijf )
werd ieders visie en maatschappelijke
verantwoordelijkheid besproken. Alle
partijen aan tafel werken op hun eigen
manier aan vergroening. Ook bleek uit
de discussie dat alle partijen inzien dat
verdere vergroening noodzakelijk is, en
dat het huidige beleid niet stimulerend
genoeg is. Veel boeren willen vergroenen, maar er is geen financiële prikkel
vanuit de gangbare markt voor akkerbouwproducten die minder bespoten
zijn. Er moet dus gezocht worden naar
een ‘verdienmodel’: wie gaat uiteindelijk
voor de vergroening betalen en waarop
wordt dan gestuurd? Vanuit de stakeholders kwamen verschillende invalshoeken naar voren. Een heet hangijzer
dat verschillende keren werd genoemd
zijn de supermarkt en de consument.
Zijn deze welwillend om een meerprijs
te betalen voor producten die met meer

ruimte voor biodiversiteit zijn geteeld,
maar niet per se biologisch zijn? Er zijn
op dit moment bewegingen gaande in
de markt en de maatschappij, die laten
zien dat het draagvlak hiervoor groeit.
De Youth Food Movement werd als club
genoemd waaraan te zien is dat bewustwording over de herkomst en productiemethoden van voedsel onder jongeren toeneemt. Concluderend kunnen
we vaststellen dat er méér te bereiken
is wanneer marktpartijen aansluiten bij
deze maatschappelijke ontwikkelingen
en besluiten om het anders te gaan
doen: een ketenaanpak waarin stakeholders op het thema vergroening gaan
samenwerken.
Met Bloeiend Bedrijf hebben we grote
stappen gezet met bewust verminderd
insecticidengebruik voor de grote akkerbouwgewassen aardappel en graan.
Het project laat zien dat het kan: met
minder middelen evenveel produceren
met meerwaarde voor biodiversiteit. Het
vraagt alleen wel om commitment van
de boer en welwillendheid uit de markt
om dit financieel te belonen.

Kees Lever, directeur Plantaardige
Agroketens en Voedselkwaliteit
van Ministerie van EZ:
“Op Boer Zoekt Vrouw na, het beste
initiatief dat bijgedragen heeft aan
verbeteren van het imago van de
landbouw én aan meer biodiversiteit, minder gewasbescherming,
meer bijen en een schoner
landschap”

Minder akkerranden in 2015
Het demonstratieproject Bloeiend Bedrijf is afgelopen. Hiermee is er geen
financiering meer om op landelijke
schaal studiebijeenkomsten voor akkerbouwers te organiseren over nuttige insecten, natuurlijke plaagbeheersing en
effecten van insecticidengebruik. Juist
deze bijeenkomsten en de opgedane
kennis werden door de deelnemers zo
gewaardeerd. “Een eyeopener”, aldus
verschillende deelnemers. Vanuit Bloeiend Bedrijf zijn we ervan overtuigd dat
de opgedane kennis door het werken
met akkerranden voor veel bewustwording heeft gezorgd onder landbouwers
en dat dit blijvend is. Tegelijkertijd zien
we dat geïntegreerde gewasbescherming in de akkerbouw nog lang niet
altijd de praktijk is en hier een grote ken-

nisbehoefte ligt.
De ‘beheerde akkerrand’ maakt nu deel
uit van het equivalente pakket van vergroeningsmaatregelen. Uit het akkerrandverslag van 2014 blijkt dat slechts
een klein deel van de deelnemers dit in
het kader van het nieuwe GLB zal doen.
De kosten van de aanleg, beheer, extra
gewasinspecties voor het monitoren
van plaaginsecten, blijken niet op te
wegen tegen de baten van verminderd
insecticidengebruik. En de maatschappelijke kosten van onnodig insecticidengebruik (verminderde landschaps- en
waterkwaliteit en biodiversiteit) liggen
niet bij de boer. Er is dus méér nodig om
akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing op grotere schaal terug te zien
in het platteland!

bewoner

Ondanks dat Bloeiend Bedrijf komend jaar stopt, zijn er toch een
aantal groepen en individuele akkerbouwers die dit jaar akkerranden inzaaien. Op de website van
Bloeiend Bedrijf krijgen vervolgprojecten en initiatieven die in de
provincies plaatsvinden een plek.
Op deze manier laten we zien dat
de kennis die binnen Bloeiend Bedrijf is opgedaan actief blijft en in
de praktijk wordt gebruikt. Meld uw
akkerrandproject bij ons aan, zodat
we deze op de kaart kunnen zetten!
Ü b.luske@louisbolk.nl
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Contact:
Ir. Boki Luske, Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen. T: 0343-523860 / b.luske@
louisbolk.nl

Floris van Kuijk
(Vogelbescherming):
“Logisch dat ondernemers bij
vergroening niet kiezen voor
akkerranden, maar voor de
oplossing die hun de minste
moeite en geld kost. Maar het
is een risico voor de sector
als de 240 miljoen euro voor
vergroening geen resultaat
oplevert voor biodiversiteit.

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
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