Welkom op
ons bedrijf!

In de Week van de Akkerbouw (20 t/m 25 juni) geeft de sector een
visitekaartje af. Trotse en verantwoordelijke boeren laten zien wat hun
dagelijkse praktijk is, welke verantwoordelijkheid ze dragen en hoe mooi
hun bedrijven zijn. Zaterdag 25 juni staan de deuren open op tientallen
bedrijven door het hele land.

‘Dit moeten we willen doen’. Zo reageerde de
vakgroep akkerbouw van LTO, toen de eerste
Week van de Akkerbouw voorgesteld werd.
Ook andere belangvertegenwoordigers en
verschillende coöperaties voelden dat het goed
was om open te communiceren over hoe het
op een modern akkerbouwbedrijf toegaat.
Na de eerste editie in 2013 volgden dus meer.
De hele week - van 20 t/m 25 juni - zoekt de
akkerbouw het contact en de discussie met de
belangstellende consument.
Het seminar ‘Het menu van de toekomst’
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zal deel uitmaken van de themaweek in
2016. De vraag daar is: wat ligt er in 2025
op ons bord? De organisatie verwacht dat
akkerbouwproducten een prominente rol in
het menu houden, misschien zelfs belangrijker
wordt. Het kleiner maken van de ecologische
voetafdruk in de voedselketen zal doorzetten,
stellen de organisatoren van het seminar dat
op het akkerbouwbedrijf van Jan Blitterswijk
in Biddinghuizen wordt gehouden. De
precieze invulling van het programma is te
vinden op www.weekvandeakkerbouw.nl.

De boeren die op de afsluitende zaterdag open
huis houden, zijn meestal gewend aan bezoek
op het erf. Soms doen ze mee omdat ze actief
zijn in een belangenorganisatie, vaak omdat ze
de verantwoordelijkheid voelen. De organisatie
vroeg de telers zich zelf aan te melden en hun
bedrijven staan op de internetpagina. Een
andere oproep is om selﬁes te maken en die aan
de organisatie te sturen en te delen op Twitter,
Facebook en Instagram met #winwvda. Een
weekendje weg is een van de prijzen, als het
bedrijf tenminste even zonder de boer kan... 
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‘Akkerbouw in een positief daglicht zetten’
Riepke Bouwman laat zijn vrouw Margriet open dag invullen
„Ik stond in eerste instantie niet te springen om mensen langs te krijgen die komen koekeloeren, maar mijn vrouw zit in het LTO-bestuur
en zij vindt dat de akkerbouw in een positief daglicht gesteld mag
worden. Dat is ook zo. Welke invulling we eraan geven, weet ik nog
niet en ook niet welke vragen er komen. Mijn vrouw zal er wel een
creatieve draai aan geven en we willen de informatie geven die de
mensen vragen.”
Volgens Riepke Bouwman in Niehove (GR) is het goed voor de
algemene ontwikkeling van mensen om te weten waar ons voedsel
vandaan komt. Sommige mensen zien nauwelijks het verschil tussen
bieten en graan, zegt hij lachend. „Kom in de Kas leeft misschien
sterker dan de Week van de Akkerbouw en vergeleken met een kijkje
bij veehouders is een akkerbouwbedrijf voor mensen vrij ‘doods’.
Toch denken mensen wel eens te makkelijk over voedsel. Hier op het
bedrijf moet veel gebeuren voor het er is. Daar hebben we die grote
machines bij nodig. Er wordt soms wat romantisch over gedacht.”
De regels voor de landbouw zijn strak en streng. Bouwman laat graag
zien hoe verantwoordelijk de boer is. „De tijd is voorbij dat je maar
wat kon doen. We moeten alles verantwoorden, dan weer naar het
waterschap en dan weer naar GlobalGAP of andere certiﬁcering.”
Het zal wat van het weer afhangen hoeveel volk de open dag op het

akkerbouwbedrijf van Margriet en Riepke Bouwman in Niehove trekt.
Of de mensen ook uit de stad Groningen en andere plaatsen komen,
weet Bouwman niet. Ze zijn in ieder geval welkom.
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‘We ontvangen al langer mensen op ons bedrijf’
Jasper Roubos houdt van openheid
„Het is dan wel de eerste keer dat we meedoen aan de Week van de
Akkerbouw, maar we zijn gewend aan mensen op het erf. Vijf, zes jaar
geleden hadden we al klassen op het bedrijf. Die kwamen van de basisscholen of de brugklas. Mijn moeder deed dat. Daarnaast hebben we een
minicamping. Ik spreek de mensen die daar staan regelmatig en dan hebben we het ook over de akkerbouw.”
Roubos vindt het leuk om mee te doen en hij heeft daarnaast een extra rol
als ‘ambassadeur’ voor Forward Farming, een project waarin Bayer Crop
Science onderzoek en voorlichting over duurzame landbouw geeft. Het akkerbouwbedrijf in Abbenes (NH) is de plek waar proeven en ontvangsten
voor Forward Farming plaatsvinden. „Op de open dag werken de mensen
van Bayer dus ook mee, al is het niet de bedoeling om er een Bayer-show
van te maken. We tonen bijvoorbeeld de PhytoBac van Bayer, een systeem
om gewasbeschermingsresidu in af te breken. Maar ook de Heliosec, het
systeem van Syngenta, laten we zien.”
Roubos is iemand die een positief beeld heeft van de gangbare akkerbouw en waar het naartoe gaat. En dat verhaal wil hij graag vertellen. „Ik
probeer uit te leggen wat beter dan vroeger gaat en vriendelijker voor het
milieu is. In mijn visie moeten de opbrengsten verder omhoog en de milieubelasting omlaag. Daarvoor is een gedragsverandering bij de boer van
belang. Doorgeven van vader op zoon, zoals het vroeger ging, is niet altijd
goed. Die verandering is moeilijk als een boer in een te kleine wereld zit.”
De richting voor de toekomst ligt volgens Roubos tussen gangbaar en
biologisch in. „Iedereen denkt dat biologisch het ei van Columbus is. Ik
denk dat daarin dingen zitten die passen in gangbare bedrijfsvoering. Zelf
zie ik biologisch niet zitten voor iedereen. Ik vind het nu al moeilijk om alles

Jasper Roubos: bedrijf heeft een rol als voorbeeldbedrijf voor
duurzame gangbare akkerbouw.

schoon te houden. We spreken daarover met burgers en met de politiek.”
Op zaterdag 25 juni zal een rondje over het erf, langs gebouwen en
machines en langs proefobjecten mogelijk zijn. „We zijn een heel
divers bedrijf. Er zijn studenten die proeven doen bij ons en we hebben
270.000 bijen. Ook leuk om te zien.”

‘Vragen over gewasbescherming zijn er altijd’
Henk Sikken ervaart grote verschillen in kennis
„We deden eerder mee aan een week met tentoonstellingen en bezoek
aan landbouwbedrijven hier in de regio Zuidoost-Drenthe. Schoolklassen bezochten het bedrijf en er was een boerderijenﬁetstocht. Tijdens de
Week van de Akkerbouw laten we de bedrijfsgebouwen en het machinepark zien. Dat is hoofdzakelijk op het erf. Direct achter de boerderij is een
aardappelveld. Dat komt mooi uit.”
Op het bedrijf van Henk Sikken in Nieuw Weerdinge (DR) is de zetmeelteelt een belangrijke activiteit. „Het is mooi om de mensen te laten zien in
hoeveel producten aardappelzetmeel zit. Ik probeer bij toeleveranciers en
afnemers materiaal los te krijgen. Avebe is daar in elk geval bij in beeld.”
Hij vervolgt: „Mijn ervaring is dat bij de jongere kinderen de machines heel
imponerend zijn. Ik kan ook met ze naar het veld lopen en een aardappelplant optrekken en laten zien dat de knolletjes eraan beginnen te groeien.
Ik liet eerder wel een pot met bietenzaad zien. Het is bijzonder voor kinderen om te leren dat uit zo’n gekleurd pillenzaadje een grote biet van een
kilo groeit.” Bij volwassen publiek kan de kennis van de landbouw erg verschillen. De mensen die bij de boerderijenﬁetstocht langskwamen, hadden
vaak wel wat met de landbouw. „Ze komen met vragen over wat je met
de machines doet en er is meestal wel aandacht voor gewasbescherming.
Daar zijn altijd vragen over. We kunnen in heel veel gevallen alleen preventief wat doen. Bij onkruid werken we met het lagedoseringssysteem LDS.
Dan gebruik je aanzienlijk minder middel. Dat is voor veel mensen nieuw.
Ze denken soms dat die hele tank vol zit met het pure middel, onverdund
met water!”
De familie Sikken laat zich verrassen door wat er op 25 juni op het erf
komt kijken. Sikken is blij met de organisatie. Hij probeerde eerder scholen
te interesseren voor bedrijfsbezoeken, maar dat viel niet mee. Door aan
te haken bij de landelijke week ligt de promotie bij de organisatie van de
Week van de Akkerbouw, de Branche Organisatie Akkerbouw en bij de
deelnemende coöperaties, belangenorganisaties en bedrijven.

Henk Sikken - met op de achtergrond zoon Jan - heeft een
Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf in Nieuw-Weerdinge (DR).

(advertentie)

CALCIUM IS BELANGRIJK VOOR DE
KWALITEIT VAN VEEL GEWASSEN.
WAT IS WAAR?
Een groot deel van calcium in de bodem is
direct beschikbaar voor het gewas
Alleen jonge wortelpunten die nog niet zijn
verkurkt, kunnen het element opnemen
Zie het antwoord op de volgende pagina.
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