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Melkveehouder Paul Hazenberg: „Het verbeteren van de biodiversiteit komt het sectorimago ten goede.”

met maatschappelijke vraagstuk-
ken. Dit komt het sectorimago 
ten goede, en daarmee uiteinde-
lijk ook de melkprijs. Als consu-
menten een goed gevoel hebben 
bij onze sector, zullen ze eerder 
bereid zijn om meer te betalen 

de diverse maatregelen ook na af-
loop van het project doorzetten.”
De ambitie is dat eind dit jaar 
tweehonderd melkveehouders 
meedoen aan Brabants Bodem. 
Goodijk: „De animo is groot. 
Vooral in Brabant vinden boeren 
het belangrijk om een boterham 
te kunnen verdienen, en tegelij-
kertijd te werken aan meer maat-
schappelijke waardering. Daar 
draagt dit project aan bij.”
Melkveehouder Paul Hazenberg 
uit De Moer is deelnemer aan het 
project. Hij licht toe waarom: „Ik 
ben aangesloten bij de Duinboe-
ren en meerdere melkveehouders 
binnen dit collectief hebben zich 
ingeschreven voor het project. 
Naar mijn mening is het van cru-
ciaal belang dat we als agrarische 
sector een steentje bijdragen aan 
het verbeteren van de biodiversi-
teit. We moeten actief aan de slag 

het ministerie van LNV. Vanuit 
de beloningsregeling, die is ge-
koppeld aan de biodiversiteits-
monitor, kan een bedrijf maxi-
maal 5.000 euro per jaar krijgen. 

Daarnaast doen andere partijen 
een duit in het zakje. Dit aantal 
moet flink groeien. Het gaat dan 
om bedrijven, overheden en ter-
reinbeherende organisaties. Zij 
verlagen bijvoorbeeld hun pacht-
prijzen of betalen een hogere 
melkprijs. Dat maakt dit project 
uniek, en garandeert dat boeren 

Den Bosch/De Moer - Zo’n 
vijftig Brabantse melkveehou-
ders gaan, onder de vlag van 
het project Brabants Bodem, 
aan de slag met het bevorde-
ren van de biodiversiteit, bo-
demkwaliteit en waterkwaliteit 
op hun bedrijven. Onder hen 
Paul Hazenberg uit De Moer. 
Hij wil op deze manier vooral 
een bijdrage leveren aan een 
positiever sectorimago. 

Een speciale biodiversiteitsmoni-
tor geeft de deelnemende melk-
veehouders inzicht in waar zij 
staan en hoe zij scoren op diverse 
beleidsthema’s. Indicatoren van-
uit de Kringloopwijzer worden 
meegewogen – eiwit van eigen 
land, broeikasgasemissie, am-
moniakemissie, et cetera –, daar-
naast zijn specifieke indicatoren 
voor Brabant ontwikkeld. „Dan 
kun je denken aan het terugdrin-
gen van het fosfaatoverschot in 
de bodem, het stimuleren van de 
weidegang, reductie van gewas-
beschermingsmiddelen en stik-
stofkunstmest, et cetera”, zegt 
Dorieke Goodijk, die betrokken 
is bij de opzet van de biodiver-
siteitsmonitor. „Deze monitor 
geeft inzicht in waar de bedrijven 
staan ten opzichte van de beleids-
thema’s, wat hun sterke punten 
zijn en met welke verbeterpunten 
zij aan de slag kunnen.”
Binnen Brabants Bodem zetten 
Brabants Landschap, ZLTO, Bra-
bantse Milieufederatie, ministerie 
van LNV, Waterschap De Dommel 
en de provincie Noord-Brabant 
zich samen in om een goed in-
komen te realiseren voor boeren 
die bijdragen aan het verbeteren 
van bodem, water en landschap. 
De boeren ontvangen in eerste 
instantie vanuit het project een 
beloning voor hun inspanningen. 
„Voor de komende drie jaar is 4,5 
miljoen euro beschikbaar vanuit 

‘Investeren in biodiversiteit biedt imagowinst’
Project ‘Brabants Bodem’ van start, vijftig melkveehouders doen mee

voor zuivel. Maar nog belangrij-
ker is dat de agrarische sector op 
deze manier wellicht minder ter 
discussie wordt gesteld. Als ze 
positiever over ons praten, heb-
ben we al veel gewonnen.”
Hazenberg nam de afgelopen 
jaren al diverse maatregelen om 
de kwaliteit van bodem, water 
en landschap te verbeteren. Zo 
zaaide hij kruidenrijk grasland 
in, doet hij aan niet-kerende 
grondbewerking en plaatste hij 
een windhaag naast zijn stal. „De 
biodiversiteitsmonitor moet aan-
tonen op welke vlakken verder 
nog winst te behalen is.”
Dat de extra inspanningen van 
melkveehouders niet alleen wor-
den gefinancierd vanuit het pro-
ject, maar op termijn ook van-
uit de markt, vindt Hazenberg 
op zich een goed idee. „Maar ik 
denk niet dat dergelijke construc-
ties over tien jaar nog bestaan. 
Op langere termijn moeten de 
inspanningen die we als sector 
doen voor de biodiversiteit zich 
terugbetalen via de melkprijs.”

Als ze positiever 
over ons praten, 
hebben we al 
veel gewonnen
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de grootste uitdaging. „Veldbo-
nen worden nu vooral geteeld 
voor toepassing in veevoer. Op 
die manier is de teelt echter lastig 
rendabel te maken. De teelt van 
plantaardige eiwitten voor huma-
ne consumptie lijkt wat dit betreft 
meer mogelijkheden te bieden. 
Maar hoewel producenten van 
onder meer vleesvervangers hier 
wel belangstelling voor hebben, 
moeten deze afzetketens nog ge-
vormd vormden. Daar zijn we als 
CZAV druk mee bezig.”
Er zijn diverse verwerkers be-
trokken bij de proef. Zij verwer-
ken bonen van de diverse rassen 
tot eiwitconcentraten en delen 
hun ervaringen. „We willen, sa-
men met hen, komen tot een inte-
ressante businesscase. En als die 
er is, kunnen straks hopelijk ook 
telers op de zandgronden aanha-
ken. We willen zoveel mogelijk 
ondernemers de kans bieden om 
hiermee aan de slag te gaan.”

voor ondernemers op zandgron-
den. De laatste jaren hebben we 
al behoorlijk wat ervaring opge-
daan op kleigrond, hier zijn veld-
bonen heel goed te telen. Maar 
over de teelt op zand weten we 
nog weinig.”
CZAV gaat nu, op een oppervlak 
van 2 hectare, vier verschillende 
rassen onder de loep nemen. Ook 
wordt geëxperimenteerd met 
diverse teeltmaatregelen: zaai-
dichtheid, verschillende soorten 
bemesting, et cetera. „Dit moet 
inzicht geven in de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden van de 
veldbonenteelt op zandgrond. 
Waarschijnlijk zal onkruidbe-
strijding sowieso een groter issue 
zijn. De proef loopt in principe 
een jaar, maar op basis van de 
resultaten bepalen we of een ver-
volg zinvol is.”
De teelt is volgens Visser niet het 
grootste probleem: het creëren 
van een afzetketen voor plant-
aardige eiwitten voor humane 
consumptie lijkt op dit moment 

Wemeldinge/Landerd- 
Coöperatie  CZAV start een 
praktijkproef naar de teelt van 
veldbonen in Oost-Brabant 
om meer inzicht te krijgen in 
de mogelijkheden van deze 
eiwitteelt op zandgronden. 
De grootste uitdaging ligt 
echter in het creëren van een 
afzetketen voor plantaardige 
eiwitten voor humane con-
sumptie. 

Van oudsher was CZAV vooral 
actief in Zuid-Holland, Zeeland 
en West-Brabant. Maar vandaag 
de dag hoort heel Brabant tot het 
werkgebied van de coöperatie, 
benadrukt Jurriaan Visser van 
CZAV. „Dat we nu onderzoek 
gaan doen op proeflocatie Agro-
Proeftuin de Peel in de gemeente 
Landerd is dus niet uitzonderlijk. 
We willen vooral weten of de teelt 
van veldbonen ook interessant is 

‘Inzicht in kansen veldbonen op zand’
CZAV start proef bij AgroProeftuin de Peel

Den Bosch
Water besparen
ZLTO rekent op zes ton provinci-
ale subsidie voor het project ‘Wel 
goed water blijven geven’. De be-
langenbehartiger heeft onlangs 
een aanvraag voor het nieuwe 
project ingediend bij de provin-
cie Noord-Brabant. Het project, 
dat de opvolger is van het project 
‘Wel goed water geven’, onder-
steunt boeren bij het nemen van 
waterbesparende maatregelen. 
De subsidie is bestemd voor zo’n 
honderd agrarische onderne-
mers. Zij leggen zelf ook 1,5 tot 2 
miljoen euro in.

Noord-Brabant
Beregenen
Brabantse boeren en grondei-
genaren mogen hun grasland 
sinds 1 april – onder voorwaar-
den – beregenen met grondwater. 
Dat hebben de Brabantse water-
schappen besloten. Het invoeren 
van een onttrekkingsverbod voor 
grondwater is niet nodig, omdat 
de grondwaterstanden normaal 
zijn voor de tijd van het jaar. De 
waterschappen besluiten elk 
jaar op 1 april of beregenen met 
grondwater, op basis van de ac-
tuele grondwaterstanden, al dan 
niet mogelijk is.

Alm en Biesbosch
Schoon water
In het gebied Alm en Biesbosch 
zijn de afgelopen drie jaar geen 
normoverschrijdingen van ge-
wasbeschermingsmiddelen in het 
oppervlaktewater vastgesteld. 
Dat meldt ‘Schoon Water voor 
Brabant’. Dit project richt zich 
op het schoonhouden van het 
grond- en oppervlaktewater in 
de provincie. Deelname aan het 
project vindt plaats op vrijwillige 
basis, maar volgens projectleider 
Jenneke van Vliet doen de meeste 
loonwerkers en akkerbouwers 
uit het gebied mee. Het project 
loopt sinds 2010.

Den Bosch/Boxtel
Hulp aan zorg
Ook Vion biedt in deze tijden van 
crisis hulp aan de lokale en re-
gionale zorgsector. Duizenden 
gecertificeerde hulpmaterialen, 
die medewerkers normaal ge-
sproken gebruiken in de produc-
tie van vlees en vleeswaren, zijn 
gedoneerd aan het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis in Boxtel en Den 
Bosch. Binnen Vion Boxtel is een 
kernteam samengesteld dat vra-
gen vanuit de zorgsector meteen 
in behandeling neemt en zo snel 
mogelijk reageert.
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