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Nieuwsbrief Slim Landgebruik
Dit is de tweede nieuwsbrief van het onderzoeksprogramma Slim
Landgebruik. Het programma is opgestart naar aanleiding van het
Klimaatakkoord, waarin is besloten tot een jaarlijkse vastlegging van o,s
Mton COrequivalenten in de Nederlandse minerale landbouwbodems
vanaf 2030. Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle partijen die een
bijdrage kunnen of moeten leveren aan het behalen van dit klimaatdoel.
Hierin leest men verdiepende informatie over de voortgang en uitkomsten
van het onderzoeksprogramma random het vasthouden en opslaan van
koolstof in de bodem. Deze informatie is als aanvulling op de informatie
op onze website.
Geschreven door: Alice Blok (UM), Bio Dijkman (UM), Gera van OS (Aeres Hogeschool) en Tomek de
Ponti (WUR).

Kennis over koolstofvastlegging wordt pas nuttig als het wordt gedeeld en
gebruikt in de dagelijkse landbouwpraktijk. De kennis uit het programma Slim
Landgebruik wordt a.a. gedeeld op de website en is kemachtig samengevat in
de zogenaamde co2Bodem Tabel. Deze tabel staat oak centraal op de
Stakeholder bijeenkomst op 10 november 2021. Boeren warden betrokken bij
de onderzoekprojecten en voor erfbetreders warden diverse cursussen
verzorgd. In deze nieuwsbrief laten we kennisgebruikers aan het woord over
wat ze ervan vinden.
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Vandaag zijn we in gesprek met Hendrik Hoeksema met ZLTO
bestuurder. Hij heeft o.a. de onderwerpen kennis en innovatie, klimaat,
kringlooplandbouw en biodiversiteit in zijn portefeuille. Centrale vraag
in ons gesprek met Hoeksema is: hoe kijkt de praktijk naar de huidige
stand van de kennis zoals die binnen Slim Landgebruik is ontwikkeld?
En wat betekent dat voor de mogelijkheden voor brede toepassing van
de maatregelen in de sector?

De sleutel tot succes: intrinsiek motiveren
"We geloven zeker dat de landbouw CO2 gaat binden. Daar zetten we ze/f ook
op in. Tegelijkertijd is het ook niet de heilige graal die de oplossing gaat bieden
voor de hele opwarming van de aarde. Maar de sector kan we/ een goede
bijdrage Jeveren. "De centrale vraag in relatie tot maatregelen die daarvoor
genomen kunnen warden is volgens Hoeksema "hoe breng je het naar het erf?"
De uitdaging voor de overheid is daarbij om niet te snel naar wet- en
regelgeving te kijken. De sleutel ligt vooral in het intrinsiek motiveren en
enthousiasmeren van agrarische ondernemers.

Hendrik Hoekserna, ZLTO-bestuurder

Boeren intrinsiek motiveren via vakmanschap
"Bodem en biodiversiteit staat b1j ze in de belangstelling. Hoe werkt mijn
bodem en hoe kan ik die verbeteren? Agrarisch ondernemers zijn van de
techniek en het willen weten." Ze verdiepen zich daarbij graag in kengetallen
over de bedrijfsvoering, zowel op technisch als bedrijfseconomisch vlak. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan gewasopbrengst per hectare, organisch stofgehalte in
de bodem, eiwitgehalte van de melk en saldo van een gewas. Wat de
vertaalslag naar de praktijk kan belemmeren is dat met de toenemende kennis
over dit onderwerp de kengetallen ook van jaar tot jaar kunnen veranderen.
Oat kan tot verwarring leiden. De uitdaging is daarom hier hee! geed met de
praktijk over te communiceren. Want hier ligt juist oak een kans: "Kengetalfen
kunnen ook een stimulans zijn voor een boer om zijn of haar bedrl)fsvoering te
verbeteren."

