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REGIO
• Eindelijk duidelijkheid over nieuwe provinciale weg

• ZLTO: •versterking agrarische structuur heeft prioriteit•

Uitspraak RvS over N69 biedt boer zekerheid

MARm VERBIESEN
De nieuwe provinciale weg N69
mag er komen. Dat heeft de Raad
van State (RvS) woensdag beslist
in een zaak die de BMF had aange
spannen tegen provincie Noord
Brabant. ZLTO is tevreden dat er nu
duidelijkheid is en ziet kansen voor
een versterking van de agrarische
structuur.

Door het definitieve oordeel van
de Raad van State kan de provin
cie verder met de uitvoering van de
nieuwe weg. In de afgelopen jaren
zijn al voorbereidende werkzaam-

heden gedaan en is de provincie
alvast gestart met de aanbeste
dingsprocedure.
ZLTO is tevreden dat er eindelijk
duidelijkheid is. 'De nieuwe weg
heeft een enorme impact op een
groot aantal van onze leden', aldus
ZLTO-bestuurder Janus Scheepers.
'Niet alleen op degenen die plaats
moeten maken, ook op andere agra
rische ondernemers in de omge
ving.'
De N69 veroorzaakt al tientallen
jaren veel overlast. Ze loopt dwars
door de dorpen Valkenswaard en
Dommelen en buurgemeenten

Waalre, Bergeijk, Eersel en Veldho
ven hebben veel last van sluipver
keer. De nieuwe 80-kilometerweg
komt buiten de dorpen te liggen en
moet zorgen voor een schonere en
veiligere weg, vlottere doorstroming
en minder sluipverkeer.
ONDERHANDELINGSTAFEL

ZLTO heeft vanaf het begin aan
de onderhandelingstafel gezeten.
Scheepers: 'Uitgangspunt is dat
onze leden erop vooruitgaan', zegt
Scheepers. 'Boeren moeten grote
concessies doen, zoals het ruilen
van percelen of zelfs het verplaat-

sen van de hele boerderij, daar moet
wat tegenover staan.'
Het gaat dus niet alleen om de
nieuwe weg. Versterking van de
agrarische structuur en een mooiere
omgeving zijn onderdeel geworden
van de bredere plannen rondom
de aanleg van de nieuwe provinci
ale weg. Waterschap De Dommel,
de provincie, ZLTO en natuurorga
nisaties zoals Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten hebben afge
sproken dat er investeringen wor
den gedaan in natuur, water, land
bouw, landschap en recreatie.
'Er is 12 miljoen euro voor vrij-

gemaakt vanuit de provincie om de
ruimtelijke kwaliteit in het gebied
te verbeteren', weet Scheepers.
Naast een goede herindeling van
landbouwgebied, zet ZLTO zich in
voor een goede waterhuishouding.
'Door de aanleg van de nieuwe weg
worden ontwateringen doorbroken.
Een juist waterpeil is zowel voor de
natuur als voor de landbouw erg
belangrijk.'
ZLTO heeft een aantal van haar
specialisten vrijgemaakt om het
gebiedsproces voor de boeren in de
regio in goede banen te leiden. 'We
zitten er heel dicht bovenop.'

Bee Deal helpt leefomgeving bijen te verbeteren
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BOMMELERWAARD - Het

plaatsen van
bijenhotels en het inzaaien van
randen en percelen met zaden van
bloemen en kruiden, die stuifmeel
en nectar bevatten. De deelnemen
de partijen aan de Bee Deal Bom
melerwaard hebben niet stilgeze
ten sinds de ondertekening van het
convenant anderhalf jaar geleden.
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Bijen bestuiven voedselgewas
sen en zijn daarom belangrijk voor
de. voedselvoorziening in ons land.
Toch is het aantal bijen in Neder
land in de afgelopen decennia sterk
afgenomen. In het project Bee Deals
werkt een groot aantal partijen
samen aan de verbetering van de
leefomgeving van de bijen.
'Het is niet ingewikkeld om goe
de zaken te doen voor bijen, maar
het is wel belangrijk dat partijen
in de keten en in de regio daarbij
samen optrekken', stelt Eric Hees
van CLM. Hij is vanaf het begin
betrokken bij de Bee Deals.
'De eerste Bee Deal is in 2015
gesloten. Nu zijn er in negen ketens
en regio's overeenkomsten, waarbij
verschillende partijen afspraken
over bijvriendelijke maatregelen

tien bijenhotels te plaatsen', zegt
coördinator Theo van Goch. 'We zijn
ons als ANV bewust van de proble
men en willen meehelpen om deze
aan te pakken.'
Bij het bijenhotel van Van Zeelst
zijn nog niet veel bijen te bespeu
ren, maar hij heeft er alle vertrou
wen in dat dit de komende tijd gaat
veranderen. 'We gaan rond het bij
enhotel een mengsel van kruiden en
bloemen inzaaien om het extra aan
trekkelijk te maken voor de bijen om
hier te verblijven', vertelt hij.
'We krijgen nu al veel vragen van
bezoekers van het horecagedeelte
bij ons bedrijf over het bijenhotel.
Dat geeft ons de kans om het ver
haal over de Bee Deal te vertellen.'
BESTUIVING

Thijs Verhoeven, Theo van Goch en Bert van Zeelst bij het bijen hotel van Van Zeelst in Hedel.
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met elkaar hebben gemaakt.'
In de Bee Deal Bommelerwaard
werken Waterschap Rivierenland,
gemeenten Zaltbommel en Maas
driel, drinkwaterbedrijf Dunea,
Agrarische Natuurvereniging (ANV)
De Capreton en agrariërs uit de
regio samen aan het bevorderen van

een duurzame leefomgeving voor
bijen en andere bestuivers.
In anderhalf jaar zijn in de Bom
melerwaard meerdere initiatieven
op touw gezet. Zo is bij rotonde
Rome bij Alem een strook ingezaaid
met een speciaal kruiden- en bloe
menmengsel. Bij het melkveebedrijf

van Bert van Zeelst in Hedel is een
bijenhotel geplaatst. Daarnaast
wordt gekeken of ook op andere
plekken bijenhotels kunnen worden
geplaatst en stroken land kunnen
worden ingezaaid.
'Vanuit ANV De Capreton heb
ben we budget vrijgemaakt om nog

omschakelen op biologische teelt.'

netwerk begrepen dat de grond er
zwaarder is en dat de onkruiddruk
hoger ligt. Dat maakt biologische
teelt wellicht lastiger en duurder.
Toch zal dat binnen Zeeland ook
weer wisselen, onder meer door
verschillende grondsoorten. Zeeuw
se boeren lieten een aantal jaren
geleden in een enquête weten veel
respect te hebben voor collega's

die omschakelen naar biologische
bedrijfsvoering, maar ze hadden
twijfels over de kansen op langere
termijn. Ook vraagt biologisch wer
ken om meer personeel.'

Thijs Verhoeven uit Rossum
runt samen met zijn vader en broer
een fruitteeltbedrijf. Ze weten hoe
belangrijk bijen en hommels zijn
voor de bestuiving.
'We gebruiken alleen gewasbe
schermingsmiddelen die nauwelijks
schadelijk zijn voor bijen en andere
nuttige insecten. Ook zetten we na
tuurlijke vijanden in voor bepaalde
plaaginsecten. Wij zijn altijd zuinig
geweest op bijen en andere nuttige
insecten. Door de Bee Deal wordt
dat zichtbaar voor de omgeving.'

Zeeuwse boer twijfelt over omschakeling naar biologisch
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Biologische producten zitten in de
lift. De consumptie groeit elk jaar
�et ruim 10 procent. Toch groeit
het aantal biologische landbouw
bedrijven in Zeeland volgens het
CBS slechts mondjesmaat. Vereni
gingsmanager Arend Zeelenberg
van het Biohuis doet zijn licht
hierover schijnen.

In 2011 telde Zeeland volgens het
CBS 48 biologische bedrijven; in 2017
waren dat er 51.

'De registratie van nieuwe biolo
gische bedrijven loopt wat achter.
Op dit moment zijn er in de provin
cie Zeeland wat meer bedrijven die

Zijn Zeeuwse boeren minder geïnteres
seerd?

'Vaak zie je in regio's waar toch al
veel'biologische bedrijven zijn, bij
voorbeeld Flevoland, dat het aantal
bedrijven dat overschakelt op bio
logische bedrijfsvoering ook snel
ler toeneemt. Vrienden en familie
zien het en schakelen ook over.
Een typisch verschijnsel, ofwel het
zwaan-kleef-aan-effect. Daardoor
krijg je ook een groter netwerk van
afnemers en gespecialiseerde toele
veranciers, wat het effect nog weer
versterkt. In Zeeland is dat netwerk
ook minder groot.'
Zijn er andere factoren?

'Ik heb van Zeeuwse boeren uit ons

Proefboerderij De Rusthoeve heeft
geen biologische afdeling meer.

'Dat zal zeker een rol spelen. Tij
dens open dagen rond biologische

teelten bij PPO in Lelystad zijn er
altijd wel belangstellenden uit
Zeeland. De open dagen van proef
boerderij Kollummerwaard van
SPNA in Friesland, waar ook wordt
geëxperimenteerd met biologische
teelten, worden ook altijd zeer druk
bezocht. Zo'n proefboerderij in de
buurt zal zeker helpen.'

Is er genoeg vraag in Zeeland?
'Biologische producten zijn duide
lijk in opmars, vooral in toeristische
gebieden en de horeca. In Zeeland
moet dat merkbaar zijn. Misschien
dat dit in de Randstad wel sterker
speelt. Van landbouwproducten
wordt het merendeel toch niet in
de rëgio afgezet, dus dat zou geen
invloed moeten hebben op het aan
tal biologische bedrijven.'

