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Dossier Nieuwe teelten
in een gezonde bodem

co

Met de werking ‘Nieuwe verdienmodellen’ binnen Boerenbond brengen we nieuwe en bestaande landbouwers samen
om te sleutelen aan hun verdienmodel. Dit jaar selecteerden we drie thema’s waaronder ‘Nieuwe teelten in een
gezonde bodem’. Zowel binnen als buiten de organisatie is
dit een thema dat gretig verkend wordt, vooral ook door de
verwerkende sectoren. Door het organiseren van netwerkevents proberen we vraag en aanbod met elkaar in contact te
brengen. Bovendien werken we hiervoor samen met diverse
partijen. Het uiteindelijke doel? Een correct inkomen voor
een kwaliteitsvol product waarbij er mogelijkheden zijn om
bij te dragen aan een betere bodemkwaliteit.
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Verdienmodellen
die bijdragen
aan een correct
inkomen
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Denk bij nieuwe verdienmodellen (en/of nieuwe teelten) niet aan kant-enklare oplossingen die je bedrijf radicaal veranderen. Het is een proces van
meerdere jaren dat nooit echt ‘af’ is, waarbij je zelf aan het stuur zit, op de
gas of op de rem drukt. Tijdens de rit verken je het landschap en vraag je je
af welke rol je met je bedrijf wil spelen. Binnen Boerenbond en Innovatie
steunpunt zijn we al langer klankbord tijdens dit proces en met de werking
‘Nieuwe verdienmodellen’ willen we ondernemers en experten samen
brengen rond modellen die (nog) niet gangbaar zijn, maar waar kansen
liggen voor een correct inkomen. Een van de thema’s dit jaar is ‘Nieuwe
teelten in een gezonde bodem’.
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Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen Boerenbond

werken waar nieuwe en bestaande
bedrijven van elkaar kunnen leren.
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et nieuwe verdienmodellen
bedoelen we niet zozeer de
activiteiten die we kennen als
verbrede landbouw of korte keten, maar
vertrekkend vanuit de (maatschappelijke) uitdagingen kijken we naar verdienmodellen die kunnen bijdragen aan
een correct inkomen en die vandaag
(nog) niet gangbaar zijn.

co

Nieuwkomers

We zien dat dit thema nieuwe ondernemers aantrekt binnen land- en tuinbouw,
maar tegelijk zijn er ook bestaande
bedrijven die deze wegen verkennen.
Bovenop het teelttechnische en het
economische valt er dus ook heel wat te
leren van de verschillende perspectieven
onder die diverse ondernemers. Om dit
naar boven te laten komen, organiseren
we niet alleen webinars en een-op-eennetwerkevents, maar ook lerende net-

Granen en peulvruchten
In het verdienmodel ‘Nieuwe teelten in
een gezonde bodem’ verkennen we de
mogelijkheden van de productie van granen en peulvruchten voor lokale verwerking. Granen zijn in die zin niet ‘nieuw’,
maar het gaat hierbij wel om het zoeken
naar specifieke toepassingen en (nieuwe)
producten die een goede prijs kunnen
opleveren. Vaak gaat het daarbij om verwerking voor menselijke consumptie. Het
zijn bovendien teelten die hun nut bewijzen in een gezonde rotatie, relatief goed
omgaan met extremere weersomstandigheden en kunnen bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit en het koolstofgehalte in de bodem. We onderzoeken
of de bijdrage aan deze maatschappelijke
‘diensten’ ook vermarktbaar is. n

Neem een
vliegende start met
een nieuwe teelt
Innovatiesteunpunt kreeg van de
speerpuntcluster agrovoedings
industrie Flanders’ FOOD een lijst
met ‘nieuwe teelten’ die samen met
de voedingsbedrijven van het
CropExplore-project werd opgesteld. Deze lijst bevat verschillende
gewassen waarin de bedrijven
interesse hebben getoond en
waarvan er ook heel wat lokaal
kunnen worden geteeld. Bij deze
teelten zien we veel eiwitrijke
gewassen zoals peulvruchten, maar
ook (pseudo)granen en knollen.
Benieuwd welke teelten er op deze
lijst staan? Neem dan vrijblijvend
contact op en dan bekijken we
samen welke teelten mogelijk
interessant zijn voor jou!
Samen met andere geïnteresseerden en experts gaan we binnen een
lerend netwerk op zoek naar de
antwoorden op jullie vragen.

“We bekijken
samen welke teelten
voor jou interessant
kunnen zijn.”
Boer&Tuinder • 11 februari 2021
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Granen en peulvruchten,
hoe ziet de vraagkant eruit?

py

Samen met Generation Food organiseert Boerenbond binnenkort een
tweede webinar en online netwerkevent rond granen en peulvruchten.
We spelen daarmee in op de groeiende interesse voor lokale granen bij
brouwers en bakkers. Anderzijds stijgt de vraag naar peulvruchten voor
menselijke consumptie, zoals bijvoorbeeld soja, kikkererwten of rode
bonen. Omdat we merken dat landbouwers worstelen met hoe de markt
er nu precies uitziet, organiseren we deze events.
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Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen Boerenbond

A

ls partner binnen Generation
Food stelden we vast dat heel
wat voedingsbedrijven interesse hebben om te werken met lokaal
geproduceerde peulvruchten. Goed
wetend dat er op het vlak van bijvoorbeeld veredeling en gewasbescherming
nog wel wat werk aan de winkel is, is
het belangrijk om het risico beheers-
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baar te houden en geleidelijk aan stappen vooruit te zetten. Toch zijn hier
mogelijkheden om samen te groeien
met voedingsproducenten die zelf een
traject opbouwen rond nieuwe producten. Naast toepassing als droge bonen
of conserven worden ze steeds vaker
verwerkt in nieuwe toepassingen zoals
pasta, chips enzovoort.

Tegelijk zien we een groeiende interesse bij bakkers, brouwers en zelfs
pasta- en granolamakers voor lokaal
geproduceerde granen. Ook zij zien de
voordelen van rechtstreeks contact met
de producent. Op zich is de teelt niet
nieuw, maar het is wel zo dat hier specifieke rassen aan te pas komen en dat
ook de productiewijze andere technieken vereist om aan de gewenste kwaliteit te komen. Opnieuw is het van
belang om een goede partner-verwerker te vinden waarmee het klikt en
waar er ruimte is om kostprijs en
risicospreiding te bespreken.

Online een-op-eennetwerken
Eind december brachten we landbouwers en verwerkers uit de regio Dijleland en Hageland bij elkaar tijdens een

Dossier

Een meerwaarde
zoeken met
lokale granen
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online netwerkevent. De gesprekken
werden op gang gebracht met getuigenissen van Lucas Van den Abeele van
brouwerij 3 Fonteinen en van Simon
Colembie, een akkerbouwer die
soja produceert voor verwerking in
vegetarische burgers. Op woensdag
24 februari organiseren we opnieuw
een online netwerkevent, deze keer
voor landbouwers en verwerkers uit de
regio West- en Oost-Vlaanderen. n

Een faire prijs voor het graan staat centraal, maar het is akkerbouwer
Peter Delputte vooral te doen om het volledige verhaal ‘van akker tot
brood’ te kunnen vertellen. Hij is een van de landbouwers die bakgranen
produceert voor een brood dat in de regio verkocht wordt onder de
naam ‘Zuver’. De evaluatie van het eerste seizoen moet nog gebeuren,
maar het samenbrengen van zo veel vakmanschap in diverse sectoren is
al een mooi resultaat om mee te beginnen.

en

www.boerenbond.be/actualiteit/
netwerkevent-granen-en-peulvruchten

Het is van belang
een goede partnerverwerker te vinden
waarmee het klikt.
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Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen Boerenbond
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Generation Food is een innovatieve beweging die oplossingen
zoekt voor uitdagingen binnen
zowel landbouw als voeding.
Via innovatietrajecten kunnen
startende en innoverende ondernemers zowel vaardigheden
aanleren als netwerken, waarmee ze een duwtje in de rug
krijgen. Het is een laagdrempelig initiatief waar iedereen met
een goed idee terechtkan, zowel
studenten als (potentiële) ondernemers. Ga voor meer info
naar www.generationfood.be.

© NELE LAUWERS

rig

ht

Bo

eter heeft een gemengd bedrijf
met melkvee en akkerbouw in
Diksmuide. Met ongeveer 50 ha
vormen granen een belangrijk onderdeel
van het teeltplan op de zware poldergrond. Ondanks de hogere opbrengsten
in volume, bleef de graanprijs de laatste
decennia nagenoeg gelijk. Voor de bodem
is het nochtans een waardevol gewas in
de rotatie, maar door de steeds stijgende
kosten blinken granen niet steeds uit in
rentabiliteit. Peter moest dan ook niet
lang nadenken toen hij hoorde over het
project ‘Lokaal Brood’ waarbij een faire
prijs voor de boer een centrale doelstelling is.
Vorig jaar oogstte Peter voor het project
ongeveer 8 ton bakgraan op 1 ha. Peter:
“Dat lijkt aan de lage kant, maar over het
algemeen was het niet zo’n goed graanjaar. En met baktarwe moet je bovendien
rekening houden met een opbrengst die
ongeveer 1500 kg lager ligt.” Dit jaar
zaaide hij 3 ha bakgranen. Via het project
en in overleg met de molenaar krijgen de
landbouwers een lijst met mogelijk in te
zaaien baktarwes. Afhankelijk van de
grondsoort, de eigenschappen van het
ras en de beschikbaarheid van de zaden,
maakt elke landbouwer een keuze. ->

Peter Delputte:

“De eerste prijs die
voorgesteld werd,
bleek niet voldoende.”
Boer&Tuinder • 11 februari 2021
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met enkel pure ingrediënten, namelijk
water, bloem, desem en smout. De prijs
ligt iets hoger dan bij de meeste andere
broden. Daarvoor krijgt de klant niet
alleen een heel lekker brood, maar ook
de garantie dat het werk van de boeren
erkend wordt. Bakker Rudi: “Als Diksmuidse bakker is het een meerwaarde
dat twee van de drie landbouwers in
onze gemeente actief zijn. We brengen
dat verhaal via een flyer en info op het
beeldscherm in de bakkerij. En onze
klanten appreciëren dat.” Het publiek
dat voor het brood kiest, is verrassend
genoeg heel divers. Naast de zogenaamde ‘bewuste’ consument zien ze
ook veel andere klanten kiezen voor dit
broodje omdat het een verhaal meedraagt van de regio en de landbouwers
die daar actief zijn. n

Samenwerken met
ketenpartners

er

Rudi en Veerle Desender: “Als Diksmuidse bakker is het een meerwaarde dat
twee van de drie landbouwers in onze gemeente actief zijn.”

Rudi Desender:

“Het publiek dat voor
het brood kiest, is
verrassend genoeg
heel divers.”
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Een aantal keer per jaar komen de verschillende ketenpartners samen, onder
coördinatie van de projectmedewerkers
van HoGent. In het begin is het belangrijk om elkaar en elkaars bedrijven beter
te leren kennen. Een sfeer van openheid
en vertrouwen moet vervolgens ruimte
bieden om het over de minder vrijblijvende thema’s te hebben zoals een faire
prijs voor het graan. Peter: “De eerste
prijs die voorgesteld werd, bleek niet
voldoende. Op basis van gekende cijfers
konden we aantonen dat de teeltkosten
en de extra handelingen niet voldoende
vergoed zouden worden. Op die manier

kwamen we tot een prijs waar iedereen
achter stond.”
Ondertussen leren ze veel bij over
elkaars stiel. Via een Whatsapp-groep
wisselen tips voor nieuwe recepten,
filmpjes van bereidingen, en foto’s van
veldwerkzaamheden elkaar af. Peter:
“Het is prettig om iets van een ander te
leren. Maar ik merk ook heel veel respect van de bakkers voor ons werk als
landbouwer.” Deze transparantie is niet
alleen belangrijk in de samenwerking
maar zorgt er ook voor dat het verhaal
achter het brood tot bij de klant komt.

Zuverbrood
Met hun bakkerij op een boogscheut
van de markt in Diksmuide zijn Rudi
en Veerle Desender gekend voor hun
broden, pistolets en boterkoeken. Met
een achttal bakkers bakken ze nu brood
met het graan van de eerste oogst in
2020. Het Zuverbroodje wordt gemaakt
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Project
‘Lokaal Brood’
Uit een studie die HoGent
uitvoerde, blijkt een groeiende
interesse bij consumenten
voor brood met lokale granen.
Bovendien gaf een aanzienlijk
deel van de ondervraagden
aan bereid te zijn hiervoor
meer te betalen. Aangezien de
graanprijs maar voor een klein
stukje de kostprijs van het brood
bepaalt, is er genoeg om aan
te nemen dat brood met lokale
granen een rendabel verhaal
zou kunnen zijn voor bakker,
molenaar en boer. Binnen het
PWO-project ‘Lokaal Brood’
onderzoekt HoGent welke de
succesfactoren nodig zijn in een
duurzaam korteketeninitiatief
voor brood(producten). Het project loopt nog tot maart 2022.
www.lokaalbrood.be
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Nieuwe teelten en een gezonde
bodem, twee vliegen in één klap
We hebben het er hier al vaker over gehad: een gezonde bodem vraagt
werk, veel werk, en het duurt jaren om een bodem weer gezond te maken
eens er problemen zijn ontstaan. Het belangrijkste element in het gezond
maken van de bodem is organische stof. En dat is nu net een probleem
want de manier waarop de bodem gebruikt wordt, kan leiden tot een
daling van de hoeveelheid organische stof. Een van de manieren om dit
terug wat op te krikken, is het telen van graan en als het kan zo veel
mogelijk stro inwerken. ‘Maar aan graan is weinig of niets verdiend’,
klinkt het dan al snel. Daarom is het interessant dat er hier en daar
initiatieven ontstaan om uit dat graan meer inkomen te halen en tegelijk
de bodemkwaliteit te verbeteren (en indien mogelijk aan die bodem ook
nog iets te verdienen).
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een online marktplaats waar burgers
initiatieven van landbouwers kunnen
ondersteunen door certificaten te
kopen. De prijs van de certificaten wordt
bepaald op basis van de te verwachten
impact op biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten. In Vlaanderen zijn
Innovatiesteunpunt en Boerennatuur
Vlaanderen betrokken in projecten als
‘Carbon farming’ en ‘FABulous farmers’.
Ze onderzoeken economisch haalbare
businesscases voor het leveren van ecosysteemdiensten. Het is de bedoeling
dat er in de toekomst extra mogelijkheden komen om niet enkel je product
maar ook je productiewijze te verwaarden. n

O

zoals ‘Lokaal brood’ kunnen toelaten
dat je een betere prijs krijgt zodat het
inwerken van stro een optie wordt in
plaats van het te verkopen. Daarnaast
zien we initiatieven ontstaan waarbij
landbouwers inkomsten genereren uit
ecosysteemdiensten.
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p onze Vlaamse landbouwgronden is organische stof om
verschillende redenen van
levensbelang. Organische stof maakt de
bodem wat beter bewerkbaar en regelt
de waterhuishouding, wat zeker in onze
kurkdroge en bloedhete zomers van de
laatste jaren van het grootste belang is.
In de inleiding gaven we al aan dat door
granen te telen en het stro in te werken
er in de bodem humus ontstaat die niet
meteen weer afgebroken wordt. Met
groenbedekkers zal je ook organische
stof in de bodem krijgen, maar die is
minder stabiel en zal sneller door het
bodemleven omgezet worden tot CO2
en water. Stabiele koolstof (of beter:
stabiele humus) verkrijg je met organische verbindingen waarmee het
bodemleven het wat moeilijker heeft
om ze af te breken: cellulose en lignine.
En dat vindt men onder andere in stro
en hout.
Ook het toedienen van houtsnippers
(liefst gemaakt van niet te dikke takken) heeft zeer mooie effecten op de
organische stof. Met stro hoef je het
zelfs niet zo ver te zoeken. Projecten
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Bart Vleeschouwers

Het blijft een uitdaging om extra
inspanningen op het vlak van biodiversiteit en bodemkwaliteit, via het product, uit de markt te halen. In het algemeen gaat het om ecosysteemdiensten
zoals de opslag van koolstof in de
bodem met daaraan gelinkt bodemvruchtbaarheid, erosiecontrole, nutriëntenbeschikbaarheid, maar ook habitatvorming voor natuurlijke bestrijding
en betere bestuiving. Op het niveau van
de teelt zit hier dus potentieel winst,
maar mits wat afstemming kunnen
bepaalde maatregelen ook een positieve
rol spelen op een maatschappelijk
niveau. Je kan daarmee invulling geven
aan bestaande noden in een bepaalde
regio. In Duitsland bijvoorbeeld is er
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Een markt voor
ecosysteemdiensten

Het is zoeken naar mogelijkheden om niet
enkel je product maar ook je productiewijze
te verwaarden.
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