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Studieclub Noord-Limburg bespreekt risico's klimaatverandering

Veranderend klimaat
heeft grote impact
Hoe kunnen akkerbouwers inspelen op het veranderende klimaat? Over
dit vraagstuk ging de Studieclub Akkerbouw Noord-Limburg onlangs in
discussie met Pieter de Wolf en Daan Verstand van WUR. Om de gevolgen en
mogelijke maatregelen in beeld te krijgen, ontwikkelden de onderzoekers een
klimaatstresstest voor de akkerbouw.
Was het weer in 2018 en 2019 een voorproef
je van wat ons in de toekomst te wachten
staat? Nemen weersextremen toe of zal het
wel meevallen? Kan de klimaatsverandering
ook positief uitpakken, bijvoorbeeld door
andere gewassen te gaan telen? Moet je als
akkerbouwer rekening houden met toene
mende financiele risico's? Tai van vragen die
spelen bij de akkerbouwers uit Noord-Lim
burg. Deze en vele andere vragen zijn voor
het bestuur van Studieclub Akkerbouw
Noord-Limburg reden om Pieter de Wolf en

Daan Verstand van Wageningen University &
Research (WUR) uit te nodigen om te discus
sieren over de gevolgen van de klimaatveran
dering. Pieter de Wolf, praktijkonderzoeker
en projectleider Verduurzaming Landbouw
bij WUR, onderzoekt hoe landbouwers op
het veranderend klimaat kunnen inspelen .
In opdracht van het ministerie van LNV heeft
WUR Open Teelten de kennis over klimaatver
andering, de gevolgen voor de akkerbouw en
mogelijke maatregelen op een rij gezet.
Volgens de klimaatscenario's van het KNMI

worden we in de toekomst vaker geconfron
teerd met de droge, hete zomers zoals die
van 2018 en 2019. Deze zullen ook vaker
gepaard gaan met extreme regenbuien. Het
weer wordt ook onvoorspelbaarder. Voor ak
kerbouwers maakt dit het lastiger om zich op
het seizoen voor te bereiden. Akkerbouwer
Wouter Jakobs denkt daarover: ,, Tegen een
hittegolf kun je niet veel ondernemen. Wei
kun je hier op inspelen door over de nodige
voorzieningen te beschikken, zoals water
putten en regenhaspels. En te zorgen dat de
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De Limburgse telers
verwachten stijgen
de beregeningskosten en een hogere
ziektedruk. Verder
denken ze dat van
wege een mindere
kwaliteit gewassen
vaker zullen worden
afgekeurd.

goed door te rekenen. ,,Soms zijn de te ne
men maatregelen duurder dan de potentiele
schade en dan kan het goed zijn om je verlies
te nemen en te gaan voor 'wait and see'."
De !eden van de studieclub zijn het met deze
visie eens. Enkele hanteren het begrip: 'Geen
ramp is pas een ramp.' Uit ervaring weten ze
ook dat ze in jaren met optima le teeltom
standigheden en daardoor hoge opbrengsten
niet veel verdienen. Peenteler Jae Cox is vies
van contractteelt: ,,Het beste is om gewassen
niet onder bepaalde contracten te telen.''
De meesten zijn het met Cox eens. Ze wijzen
er echter op dat het telen zonder contract
ingaat tegen de principes van de afnemers.
Die willen het liefst alies afdekken. Wat de
akkerbouwers in de praktijk ook ervaren, is
dat financiers hen vaak dwingen tot het af
sluiten van teeltcontracten om zo hun risico's
af te dekken.

Beregening

Alie Noord-Limburgse akkerbouwers onder
strepen dat ze op hun zandgrond niet zonder
beregening kunnen. Dit kost niet alleen veel
brandstof, maar ook lichamelijke energie. In
de afgelopen twee droge zomers draaiden
deze regenhaspels wekenlang aan een stuk.
,,Aan het eind van zo'n hitteperiode loop je
echt op je tandvlees. Het zet zelfs je gezins
situatie onder druk. 'Waar ben je in gods
naam mee bezig?' is dan een vraag die je
partner je stelt. Helemaal als ze de eindafre
kening van het gewas onder ogen krijgt. Als
je wekenlang 24/7 in de weer bent geweest
met het van hot naar her slepen van de
haspels en je ziet dit niet terug in een goed
financieel resultaat van je gewas, dan zinkt

je de moed in de schoenen", verzucht een
akkerbouwer.

Klimaatstresstest

Om de akkerbouwer handvatten te geven
om voor zijn bouwplan en per gewas de
weerrisico's in beeld te krijgen, heeft WUR
een vier stappen klimaatstresstest opgesteld.
Op basis hiervan kan de akkerbouwer bepa
len hoe klimaatbestendig zijn bedrijf is. De
stresstest toont aan welk gewas het meest
kwetsbaar is. Het geeft de teler advies welke
locatie de voorkeur geniet voor een bepaald
gewas. Zo moeten erg waterbehoevende
teelten, zoals aardappelen, bij voorkeur
niet op de hoger gelegen droge percelen
worden gepland. Bovendien dienen bij het
betreffende perceel beregeningsfaci I iteiten
aanwezig te zijn. Uit de WUR stresstest komt
naar voren dat gewassen met de hoogste
saldo's het grootste risico vormen. ,,De duur
ste gewassen zijn het meest kwetsbaar en
bovendien erg gevoelig wat betreft ziekten,
plagen en vocht." De Wolf verwijst daarbij
concreet naar de teelt van lelies. De teelt
van bijvoorbeeld droogteresistente aardap
pelrassen is ook een optie. ,,In de praktijk
werkt dit niet. De afnemers bepalen immers
het ras. En als zij dit ras niet of moeilijk uit
ons gebied kunnen halen, kopen ze het
gewoon in een andere regio," stelt een van
de aanwezigen.

Toekomst

Waterbeschikbaarheid wordt steeds be
langrijker. De telers gaan er vanuit dat de
beregeningskosten verder zullen stijgen. Ook

verwachten ze geconfronteerd te worden
met een hogere ziektedruk. Vanwege min
dere kwaliteit zullen gewassen vaker wor
den afgekeurd. De Noord-Limburgse telers
vragen zich ook af of bepaalde gewassen
of schade op termijn nog wel verzekerbaar
zal zijn. Een mogelijke optie zou zijn om in
goede jaren fiscaal te mogen reserveren voor
slechte jaren. ,,Anders is de premie voor een
weersverzekering op termijn niet meer op
te brengen", denkt een van de aanwezigen.
Sommigen vragen zich af wat de gevolgen
van het veranderend klimaat zullen zijn op
de biodiversiteit. Het overheidsbeleid vormt
in de ogen van de meesten een veel groter
risico dan de klimaatsverandering. Ze wijzen
naar de toelating van middelen en berege
ningsverboden. Praktische maatregelen om
de wateroverlast te beperken zijn een goed
grondbeheer, het frezen van greppels en
drainage. , ,Grond in een goede conditie kan
heftige buien beter aan. Maar na een lange
natte periode is ook deze niet meer berijd
baar voor het toepassen van gewasbescher
ming. Daardoor kunnen aantastingen de kop
opsteken. ,,Bij langdurige droge perioden
werk je je te pletter, bij natte perioden kun
je a Ileen maar lijdzaam toekijken," verzucht
een aanwezigen treffend bij het naar buiten
gaan.
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