ʻAgroranden moeten flexibeler
Rijdend door de Hoekse Waard zie je overal verschillende
akkerranden langs de percelen. De een staat vol met bloemen,
de ander bevat alleen grassen en weer een andere is ingericht als
vogelakker. Drijvende kracht hierachter: Aad Klompe, mede-oprichter
van H-Wodka, Hoekse Waard op de Kaart, een stichting die samen
met Rietgors (agrarische natuurvereniging) (agro) natuurranden
heeft opgezet.
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Aad Klompe is een groot voorstanden van
agroranden, de verzamelnaam van de diverse
akkerranden. „Maar dan moet je het wel
goed belonen en slim aanpakken”, zegt hij.
„H-Wodka is een denktankclub van boeren.
Wij willen hightech gaan inzetten om de
akkerbouw duurzamer te maken. Om een
voorbeeld te noemen: akkerrandenbeheer
schrijft voor dat je akkerrand drie en een
halve meter breed moet zijn. Maak je hem
breder, dan krijg je dat niet betaald. Maak je
hem smaller, dan word je gekort. Maar het is
de vraag of drie en een halve meter wel in je
perceel en in je bedrijfsvoering past. Daarom
pleiten wij voor meer ﬂexibiliteit. Die maat
van drie en een halve meter kan wel heel
slecht uitkomen bijvoorbeeld bij het poten van
aardappelen. Daar wordt niet naar gekeken
en dat is wat wij willen. Denk integraal. Ga
de regio inrichten en houd rekening met het
onderhoud ervan. Doe dat op een slimme
manier.”
„De hightech die wij willen inzetten, is de
rtk-gps. Dat is een navigatiesysteem, maar
dan zeer geavanceerd. Bij dit systeem rijdt de
trekker vanzelf. Je hebt een referentiepaal en
die is kogelhard. Dat wijkt nog geen centimeter
af. Je rijdt altijd hetzelfde lijntje. Hiermee kun
je je percelen optimaal indelen en kun je met
alles rekening houden. Maar dan heb je dus
ook percelen waarbij je je akkerranden smaller
of breder moet maken dan de voorgeschreven
drie en een halve meter. Richting de
agroranden is er technisch ontzettend veel
mogelijk. Er wordt nu met hele grote machines
gewerkt. Als je deze juist kleiner maakt,
onbemand, bestuurd door robots kun je die
beter inzetten op het perceel waardoor de
grond beter kan worden benut. Je kunt dan
niet meer spreken over onrendabele reststukjes
zoals nu vaak gebeurt. Alles is dan goed te
gebruiken, hetzij voor een regulier gewas,
hetzij voor agroranden.”

Agroranden kunnen divers zijn, maar
altijd met een functie, volgens Klompe.
„Je hebt grasranden, graskruidenranden,
bloemenranden, biomassa- en vogelakkers.
Dit zorgt voor een grote biodiversiteit. Je
kunt bijvoorbeeld een bloemenrand zetten
vol mooie kleuren. Dat is mooi voor toeristen,
want ook daar houden wij rekening mee,
maar je kunt er ook voor kiezen om een
mengsel te zaaien waarop natuurlijke
vijanden van bijvoorbeeld luizen afkomen. Dat
scheelt weer een bespuiting. In de vogelakkers
staan diverse granen en oliehoudende zaden
die bewust laat worden gezaaid om de
zaden pas in de wintermaanden te hebben
voor de vogels. Dat levert allemaal betere
natuur op en daar willen wij, de landbouw,
best een steentje aan bijdragen. Het beheer
van agroranden is weliswaar nieuw, maar
boeren staan er niet afwijzend tegenover.
Met H-Wodka hebben we in het begin door
de hele Hoekse Waard agroranden geteeld. Er
was best draagvlak voor. Tegenstanders van
destijds zijn nu ook voorstanders geworden
en willen nu ook agroranden gaan beheren.
Overigens kun je ook als boer je grond
beschikbaar stellen voor agroranden en dan
laten beheren door specialisten. Daar moet
dan ook een goede vergoeding tegenover
staan en ook de specialisten moeten een
passende vergoeding voor hun werk krijgen.”
De vergoeding moet volgens Klompe vanuit
de regionale overheid komen. In de Hoekse
Waard wordt agrorandenbeheer betaald
door het waterschap, de provincie en SOHW,
vijf gemeentes in de Hoekse Waard. „Als
de maatschappij een duurzamer landbouw
en meer natuur wil, dan moet zij voor de
inrichting en de onderhoudskosten op
willen draaien. Het product moet reëel
worden betaald. Boeren willen er best
wel wat aan bijdragen maar dat moet wel
redelijk zijn. Uiteindelijk willen ze er toch
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wat aan verdienen. Waarom moet een
boer dit product voor half geld leveren? De
burger zou hier best aan kunnen bijdragen,
bijvoorbeeld via streekproducten. Het beleid
van de overheid is overigens totaal verkeerd.
Natuurinrichting mag klauwen met geld
kosten, maar voor diegene die er het kortst
bij staan, is er nauwelijks geld. Als ik morgen
een korenwolf in mijn perceel tegenkom,
of ik vind een nest grutto’s, heb ik dan een
probleem of krijg ik een vergoeding? Ik heb
een probleem, want ik mag een deel van mijn
perceel niet meer gebruiken. Geef er een
vergoeding voor. Er wordt volop gemonitord
in natuurgebieden. Doe dat ook in de
landbouw. Veel veldleeuweriken broeden
in het open veld in akkerbouwgewassen.
Met Aad van Paassen van Vogelbescherming
Nederland hebben we een proef gedraaid.
Zij hebben nesten vastgelegd met gps, naar
de centrale databank gestuurd en wij hebben
deze uiteindelijk in de boordcomputer
ingevoerd zodat we nesten konden sparen.
Als we het weten, houden we er rekening
mee.”
„Agroranden is geen vervangend gewas,
maar het is een gewas erbij. Dat moet
duidelijk zijn. Stem het ook met elkaar
af, het liefst via een collectief zoals in de
Hoekse Waard. Op die manier kan de één
een andere agrorand aanleggen dan de
ander, passend bij het perceel en gebied. De
ene polder is hier geschikt voor, de andere
weer voor een andere agrorand. Zonder
moderne technologie kunnen we dit product
niet leveren. Daar is een forse investering
voor nodig. Plannen, inrichten, het hele
gebeuren, maar daar hangt ook een stevig
prijskaartje aan. Daarom moet je het slim
inrichten. Goed afstemmen op het gewone
boerengebeuren. Dus niet vasthouden aan
die drie en een halve meter, maar maak het
ﬂexibel.” 

en beter beloond wordenʼ
Uitgesproken
‘Agroranden is geen
vervangend gewas,
maar een gewas erbij’

In de rubriek Uitgesproken komen mensen aan het woord met een uitgesproken opvatting, mening of visie over zaken die in de akkerbouwsector
spelen. Het doel is een podium te bieden voor nieuwe visies, krachtige
pleidooien, opmerkelijke drijfveren, wringende ergernissen en andere
zaken die de akkerbouw ‘in het hoofd of in het hart’ raken. Wilt u zichzelf
ook een keer uitspreken? Mail de redactie redactie@akkermagazine.nl en
wij nemen contact met u op.
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