Frans Temmerman, IJzendijke: ‘Ik heb meer met zaden’

Bouwplan zonder
aardappelen
Weinig akkerbouwers hebben een bouwplan zonder aardappelen en
uien. Akkerbouwer Frans Temmerman uit het Zeeuws-Vlaamse IJzendijke
kiest bewust voor een bouwplan zonder die gewassen. Graszaad
is zijn grootste gewas in zijn bouwplan met zes gewassen in een
vruchtwisseling van één op acht.
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Frans Temmerman
teelt vooral
zaadgewassen. Links
kapucijners, rechts
fakkelgras.

Zodra vanaf eind januari de temperatuur
boven nul graden komt, is Frans Temmerman
met zijn vader ‘s ochtends op het land te
vinden: graszaad selecteren. „Selectie kost
veel tijd”, zegt de Zeeuws-Vlaming. Vooral
tuintjesgras vraagt aandacht: „In het verleden
hebben we veel grovere grassoorten geteeld.
Toen was tuintjesgras niet erg.” In de huidige
ﬁjnzadige soorten veldbeemd en fakkelgras
is tuintjesgras wel een probleem. Volvelds
chemisch bestrijden kan, maar de werking is
meestal niet voldoende.

Fijne typen
Graszaad is het grootse gewas in het
bouwplan, vertelt Temmerman in zijn
werkkamer. Hij teelt alles voor Barenbrug. Van
achter zijn bureau heeft hij zicht op de lange
dreef die eindigt in de dijk waaraan hij woont.
Hij teelt nu iets meer dan 29 hectare graszaad.
„Eigenlijk iets te veel voor het bouwplan.”
Dat komt omdat hij vorig jaar als proef
veldbeemd zaaide onder blauwmaanzaad.
Voor die teelt is in 2015 Callisto toegelaten,
dat breedbladige onkruiden bestrijdt, maar
grassen spaart. De proef lukte. „Zo’n 20
hectare graszaad zou beter zijn.” Maar er is
nu een goede vraag naar veldbeemd. Daarvan
teelt hij ruim 16 hectare.
Temmerman teelt geen grove typen, voor
de voederwinning, maar de ﬁjnere typen,
zoals voor gazons. Die laatste geven minder
kilo’s, maar de prijs is ernaar. De voederrassen
houden met hun sterke groei het onkruid
er beter onder. Breedbladige onkruiden zijn
meestal chemisch volvelds goed te bestrijden.
Maar het verwijderen van verkeerde grassen
is 100 procent handwerk. „Het is belangrijk
om ook in de teelt ervóór ermee bezig te zijn.
Dat is geen garantie op succes, maar wel een
goed begin van de grasbestrijding. Vanuit

dat oogpunt is cichorei een leuke teelt. Alle
gewasbeschermingsmiddelen daarin zijn sterk
tegen grassen.”

Zo kort als het kan
De akkerbouwer dorst zelf al zijn graszaad.
Veldbeemd staat meestal twee jaar, net als
fakkelgras. Na de oogst van de meerjarige
soorten gaan er schapen in. „Vooral
veldbeemd moet kort de winter in”, is de
ervaring van de teler. „Dan komen er meer
uitlopers en dat geeft meer kilo’s zaad.” Hij
heeft zelf nu vijf schapen. Als zijn schapen
niet alles kort eten, zorgt hij er met een
weilandbloter voor dat het wel kort blijft.
„Zo kort als het kan.” Afgelopen winter
hield hij met negen schapen 7 hectare kort.
Nu heeft hij vijf schapen voor 7 hectare
veldbeemd.
Veldbeemd en fakkelgras moeten kort,
maar wel goed ontwikkeld de winter in.
Daarom heeft Temmerman die rassen dit jaar
als ondervrucht in de kapucijners gezaaid,
op 9 mei. Hij teelt de kapucijners vooral
omdat het een prima voorvrucht is voor die
graszaadrassen. Niet omdat de prijs goed
is: „Die zit nu echt wel op het minimum.”
Veldbeemd wil hij vóór de zomer zaaien.
Want september is al te laat en in de zomer is
het meestal te droog. Daarom zaait hij altijd
onder dekvrucht en kapucijners is nu eenmaal
de beste dekvrucht, vindt hij. Soms gebruikt
hij tarwe of blauwmaanzaad als dekvrucht.
Maar dat laatste gewas heeft hij dit jaar
niet. Onder vlas kan ook, maar daar heeft hij
minder mee. „Dan ben je nogal afhankelijk
van het oogstverloop, zeker als je dat niet
zelf in de hand hebt.”
In het bouwplan komen suikerbieten
na graszaad. Dat vergroot de kans op
emelten in de bieten. Om te voorkomen

dat de langpootmug zijn eitjes afzet
in de grasstoppel, freest de teler de
graszaadstoppel direct na de oogst en zaait
er een groenbemester in. Het liefst gele
mosterd die resistent is tegen bietenaaltjes.
De Zeeuw freest de graszaadzode ook om de
nadelen voor de graszodevertering op het
volggewas te beperken.

Hoge financiële input
Temmerman heeft van begin af aan een
bouwplan gehad zonder aardappelen en
uien. Na zijn agrarische opleiding in België
werkte hij een jaar in Nieuw-Zeeland en
Canada. Daarna werkte hij bij een agrarisch
accountantskantoor, voordat hij in het
bedrijf kwam. Ook zijn vader teelde vooral
zaadgewassen en geen aardappelen en uien.
„Het is zo gegroeid”, zegt hij. „Aardappelen
en uien vragen een hogere ﬁnanciële
input, een aangepast machinepark en een
bewaring. Maar die zijn er niet. Als je start
met die teelten, moet je veel investeren, of
veel laten doen, terwijl het beide teelten met
risico’s zijn. Ik heb meer met zaden.”
Hij teelde voorheen nog meer zaadgewassen
dan nu, zoals karwij, spinaziezaad,
teunisbloem en kervel. Maar de meeste geven
te veel problemen met de onkruidbestrijding,
vooral met de breedbladige onkruiden. Af en
toe teelt hij nog wel blauwmaanzaad.

Lage mechanisatiekosten
Het ontbreken van gewassen met een
hogere ﬁnanciële input betekent niet dat
Temmerman weinig investeert. Enkele jaren
na de bedrijfsovername in 2008 verrees er
een nieuwe loods voor het machinepark,
dat na de overname ﬂink was vernieuwd en
X
uitgebreid. Hij investeerde onder andere

Frans Temmerman
met zijn vrouw Yulia
en hun kinderen
Bogdan en Viktoria.

Bedrijfsgegevens
Frans Temmerman (39) heeft in maatschap met zijn vrouw Yulia (31) een
bedrijf van ruim 77 hectare in IJzendijke (ZL). De meeste percelen liggen
rond het erf. Het is redelijk vochthoudende grond tussen 25 en 30 procent
afslibbaar. Temmerman kan niet beregenen omdat het oppervlaktewater
brak is, net zoals in bijna heel Zeeuws-Vlaanderen.
Hij heeft een bouwplan met zes gewassen: suikerbieten, wintertarwe,
bruine bonen, cichorei, kapucijners en graszaad. Ook in die volgorde.
Graszaad is dit jaar zijn grootste gewas met ruim 29 hectare. Hij teelt drie
soorten: veldbeemd, Engels raaigras en fakkelgras. De afgelopen jaren
teelde hij nog meer zaadgewassen, zoals karwij en blauwmaanzaad. De
blauwmaanzaadoogst van 2015 ligt nog in de opslag bij een zaadhandel.
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Temmerman oogst
met zijn New Holland
CSX 7070 graszaad,
tarwe en kapucijners.
„Veel is gericht op het
rendabel maken van
de machines.”

in grondbewerkingsmachines en in een
nieuwere combine. Hij kocht in Frankrijk een
New Holland CSX 7070, met een 20-voets
maaibord, met auto ﬂoat en met varifeed
zodat de snijinrichting naar voren geschoven
kan worden. De varifeed is speciaal geschikt
voor het dorsen van koolzaad, dat valt dan
niet tégen de vijzel maar ervóór, maar ook
in tarwe werkt het goed, is de ervaring van
Temmerman. De capaciteit is daardoor ‘iets
groter’. Hij werkt met een gps-systeem om de
combine, dat hij ook gebruikt op twee van
zijn vier trekkers.
De combine benut hij voor diverse gewassen.
„Veel is gericht op het rendabel maken van
de machines.” Met zijn combine oogst hij
graszaad, tarwe en kapucijners van stam.
Samen met twee buren heeft hij een mobil
viner voor de oogst van de bruine bonen.
„De gezamenlijke oogst van de drie bedrijven
kunnen we in twee dagen oogsten. Daar
hoef je geen ruzie over te maken.”
De mechanisatiekosten van zijn oogstmachines
zijn laag. Bij een bouwplan met aardappelen
en uien zou hij zijn huidige oogstmachines
minder goed kunnen benutten. Dat zou de
mechanisatiekosten ook van zijn huidige
gewassen verhogen, verklaart hij.

Dubbele messenbalk favoriet
Temmerman spuit altijd zelf. Hij laat zijn
16 jaar oude Dubex Junior spuit zien, in de
bestaande schuur die een ﬂinke opknapbeurt
heeft gehad. Hij spuit jaarlijks 450 hectare
met de Dubex, inclusief bladmeststoffen. Op
het verlanglijstje staat een andere spuit, het
liefst met luchtondersteuning. Hij wil graag
luchtondersteuning omdat voor steeds meer

middelen beperkingen gelden als die met een
gangbare spuit worden gespoten.
Dan komt de zadenteler bij zijn maaiers. Hij
heeft er drie, een dubbele messenbalk, een
schotelmaaier en een weilandbloter. Er gaat
niets boven de dubbele messenbalk, vindt hij.
„Die werkt het zorgvuldigst.” Daar maait hij het
liefst mee, nachtenlang, met twee setjes nieuwe
messen op de kop van de akker. Als het gras
goed maait, heeft hij per nacht twee messensets
nodig, als de stengels harder zijn drie.
Maar als het ‘echt droog’ is, kunnen de
stengels te hard zijn. Dan maait een dubbele
messenbalk niet lekker meer. Dan pakt hij
de schotelmaaier. Soms vraagt hij dan de
loonwerker om te komen maaien.
Temmerman dorst alle graszaad vanuit het
zwad. „Dan heb je een egaler product.
Bovendien zit in de stengels vaak nog veel
sap. Zaden blijven daar aan plakken. Dat
geeft meer verlies.” Alleen fakkelgras dorst
hij wel eens van stam, als het dun staat. Die
grassoort groeit in grote pollen met dunne

stengels. Als het gewas dun staat, is het lastig
om het met de combine op te rapen.
De Zeeuws-Vlaming slaat geen producten zelf
op. Alles gaat af land weg. Ook het drogen
van graszaad laat hij over aan de afnemer.
„Dan kun je gelijk focussen op de volgende
oogst. In augustus ben ik al bezig met oogst
2017. In het najaar kun je veel steekjes laten
vallen, die werk creëren voor het jaar daarop.”
Met het bouwplan van Temmerman is de
drukteperiode van april tot en met augustus.
In september is het al rustiger. Dan staan de
oogst van de bruine bonen en het zaaien
van het Engels raaigras meestal op het
programma en later in de herfst de oogst
van de suikerbieten en de cichorei en het
ploegwerk. Vóór de jaarwisseling staat alles
weer schoon in de machineberging.
Tussendoor heeft hij in oktober tijd om met
zijn vrouw en zijn twee jonge kinderen
enkele weken naar Oekraïne te gaan, waar
zijn vrouw vandaan komt. Dat kan met zijn
bouwplan. 

‘Biologisch blijft me bezighouden’
Temmerman gebruikt zo weinig mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen. Hij noemt die
‘een noodzakelijk kwaad’. Dat is voor hem mede een reden om geen gewassen als aardappelen te
telen. Hij heeft al eens overwogen om over te stappen op biologisch. Dat blijft hem bezighouden.
Bij een agrarische accountant waar hij zes jaar werkte kreeg hij ‘een positieve indruk’ van biologische bedrijven. „Bovendien zie ik dat het kan bij mijn buren die biologisch telen.” Maar twee
redenen weerhouden hem nog. Ten eerste vraagt hij zich af of biologisch wel milieuvriendelijker is
en goed voor de voedselveiligheid. Ten tweede moet hij dan overstappen op een compleet ander
bouwplan omdat in veel van zijn huidige gewassen onkruidbestrijding zonder chemie slecht mogelijk is.
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