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Zuid-Limburg houdt het hoofd koel op droge dag

Wintertarwe staat er goed op
Op maandag 23 april zijn de akkerbouwers aan de oostelijke kant van Zuid-Limburg niet echt onder de indruk van een
redelijke dag met nauwelijks regen. De lössgrond laat geen bewerkingen toe. Tegen de Duitse grens en iets daar
overheen zijn meer akkerbouwers in de weer. Meer dan uitrijden van mest en kunstmest strooien gebeurt er niet.

D

at Nederland er van noord tot zuid
hetzelfde uitziet, zal niemand
beweren. Maar Zuid-Limburg is
dankzij haar heuvellandschap wel heel
anders. De bouwstijl van de huizen in het
heuvelige landschap doet een buitenstaander
vermoeden dat hij de grens al is overgestoken.

Heuvels of niet, in het oosten van het zuiden
is de grond donker gekleurd. De granen die
vorig najaar al gezaaid zijn, staan er goed op.
De lössgrond in oostelijk Zuid-Limburg is nog
te nat om op deze ene droge dag eind april
het land op te gaan. De percelen zijn leeg.
Trekkers blijven in de schuur. In ieder geval

Tot 2001 teelde akkerbouwer Norbert Huijts
geïntegreerd. Voor het schoffelen kocht hij een
werktuigendrager. Nu is het bedrijf biologisch.

aan de Nederlandse kant van de grens.
Akkerbouwers over de Duitse grens lijken
iets meer haast te maken. Velen van hen zijn
bezig met het toedienen van vaste of vloeibare stikstof, of zelfs in de weer met vaste
mest. Het aantal geparkeerde trekkers met
spuit is overigens ook groot.

In Bochholtz werkt akkerbouwer Höppenel het vanggewas onder. Hoppenel zaaide gerst om nu weer
maïs te kunnen zaaien voor de verkoop. Hij teelt 6 hectare maïs in Bochholtz, pal tegen de Duitse grens bij
Aken. Höppenel lijkt ten zuiden van de A76 de enige die zich op het land waagt.

Over de grens is er meer activiteit. Op een
gemengd bedrijf van 170 hectare nabij Aken
staat alles in het teken van bemesting. De
kunstmest gaat over de wintertarwe.

De vaste mest van het gemengde bedrijf wordt
op het land gestort. De volgende dag gaat de
mestverspreider achter de trekker.

Hoewel de meeste spuiten klaar voor de start
staan, heeft deze Duitse akkerbouwer de
smaak al te pakken. Tijd voor een kort gesprek
is er niet.

In de namiddag volgen meer Nederlanders het voorbeeld van de enkelingen die zich in de ochtend op
het land waagden. De heren Heijnen uit Geleen hebben net de tweede stikstofgift op hun tarwe liggen.
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Net voorbij de grensovergang bij Jabelbeek maakt
een akkerbouwer het restant vloeibare kunstmest
van voorgaand jaar op.
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