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Agrifirm Plant gaat door met Tmt-aanpak
‘Duurzaamheid stond altijd al aardig hoog in het
vaandel van coöperatie Agrifirm’, zegt Aaldrik
Venhuizen, manager R&D, ‘maar door de fusie met
Agerland-Agrarische Unie en Cehave Landbouwbelang
wordt dat nog meer.’
Venhuizen verwijst naar de Boerderij Business Top 100
Award die eind vorig jaar is uitgereikt. Agrifirm staat in die
top 100 voor het onderdeel duurzaamheid op de 18e
plaats. Maar Cehave Landbouwbelang op 2. ‘Door samen
te gaan combineren we het beste van twee werelden. We
kunnen elkaar versterken.’ Daarvan is Venhuizen stellig
overtuigd. Door de fusie van de drie bedrijven is een
nieuwe bedrijfsstructuur met daaraan gekoppeld twee
nieuwe werknamen ontstaan. De plantaardige activiteiten
van Agrifirm en Agerland-Agrarische Unie zijn sinds 1
januari ondergebracht bij Agrifirm Plant en de veevoederactiviteiten van Agrifirm en Cehave in Agrifirm Feed.
License to produce
De afgelopen jaren legde Agrifirm als een van de partners
van Telen met toekomst vooral nadruk op emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot.
‘Netjes spuiten en het voorkomen van puntemissie is in
Nederland een randvoorwaarde voor het behoud van een
effectief middelenpakket, motiveert Venhuizen. ‘Daarom
hebben we in Telen met toekomst hier veel energie in
gestoken.’ In winterbijeenkomsten en tijdens de velddagen
is twee jaar lang aandacht besteed aan het terugdringen
van de belasting van het oppervlaktewater. Waterschappen leverden voor die bijeenkomsten monitoringsgegevens
aan. ‘De samenwerking met waterschappen is echt een
stap voorwaarts. Doordat zij concrete cijfers hebben van
de belasting van het oppervlaktewater in de teeltgebieden,
wordt het probleem heel tastbaar. Bij normoverschrijdingen
zie je boeren denken: dit zou toch niet mogen! Ze gaan
nadenken over emissieroutes en wat zij kunnen doen om
de belasting te verminderen. We meten gewoon het effect.
Boeren willen zelf ook zo duurzaam mogelijk werken.’

Anders kijken
Het belang van een duurzame land- en tuinbouw
overbrengen en het geven van praktisch toepasbare
adviezen hierover aan hun leden, is al heel lang beleid van
Agrifirm. Alleen benoemde de coöperatie dat niet altijd zo
expliciet. Dat was een bewuste keuze, zegt Venhuizen.
‘Door telkens op verduurzaming te hameren, kan het
boeren en tuinders tegen gaan staan. Het is ook helemaal
niet nodig telkens het woord duurzaam te gebruiken.’
Hij licht dit toe: ‘Boeren en tuinders hoeven niet altijd zo
heel anders te handelen, het is vaak meer een kwestie van
anders naar dingen kijken. Ze werken al automatisch aan
verduurzaming door hun focus op efficiëntie om kosten te
besparen. Denk aan zuinig omgaan met nutriënten.
Jaarlijks één procent minder input betekent toch maar tien
procent efficiëntiewinst in tien jaar. Dat is een hele stap. Zo
ongeveer wat de overheid vraagt. De landbouw is altijd
bezig met efficiëntie en dus met verduurzaming, zonder
daar veel nadruk op te leggen.’ De laatste tijd zie je dat bij
ondernemers het accent in het nutriëntenbeheer verschuift.
Ging het eerst puur om vermindering van de input; nu gaat
het ook om de relatie met de bodemstructuur. ‘Als de
bodemstructuur in orde is, kan het gewas de nutriënten die
je toedient beter benutten en goede opbrengsten halen
zonder belasting van de omgeving.’
Integrale aanpak
Nu Agrifirm en Agerland-Agrarische Unie samen verder
gaan in Agrifirm Plant, zal het beleid op elkaar worden
afgestemd. Dat geldt ook voor het verduurzaamheidsproces. Wat gaat dit betekenen voor de coöperatieleden
van Agrifirm Plant? Venhuizen: ‘Agrifirm zoomde vooral in
op gerichte verbetering van details, zoals emissiebeperking. Agerland-Agrarische Unie pakte duurzaamheid meer
integraal op. Een voorbeeld is het initiatief Veldleeuwerik,
dat in Flevoland is ontwikkeld. Akkerbouwbedrijven maken
op basis van tien indicatoren jaarlijks een bedrijfsplan met
daaraan gekoppeld acties ter verbetering, bijvoorbeeld om
de conditie van de bodem te verbeteren en daarmee hun

opbrengst te verhogen. Het initiatief maakt tegelijk de mate
van verduurzaming op bedrijven inzichtelijk. Ook afnemers
in de keten hebben hier aandacht voor. De leden
verbonden aan het oude Agrifirm gaan kennismaken met
deze meer integrale benadering. De aanpak zoals Agrifirm
die in Telen met toekomst rondom emissiebeperking heeft
opgezet, wordt voortgezet en komt nu ook onder de
aandacht in ons nieuwe werkgebied.’
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