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INNOVATIE
De provincie wil de aanpak van ‘Limburgse
Land- en tuinbouw Loont’ op onderdelen
aanpassen. Het rendement moet hoger.

Peloton
moet
koploper
volgen
door Jan Hensels

imburgse kalkoenenhouders zaten zes jaar geleden
in zak en as. Zij zagen in
korte tijd de jaarlijkse consumptie van kalkoenvlees drastisch
teruglopen: van twee naar een kilo
per persoon. De sluiting van de kalkoenenslachterij in Boxmeer speelde volgens kalkoenenhouder René
Arts uit Ysselsteyn een belangrijke
rol bij de halvering. De kalkoenenhouders moesten uitwijken naar
een slachterij nabij het Duitse Münster.
Om het verloren terrein weer terug
te winnen bedachten de boeren
een marketingstrategie. Onder de
naam Slanke Bourgondiër en met
de leus ‘Kalkoen vaker doen!’ proberen de kalkoenhouders de consument te verleiden vaker een stukje
kalkoenvlees op het menu te zetten. Bij het uitstippelen van die
marketingaanpak konden ze volgens Arts ook even leunen op ondersteuning door de provincie. Hij
toont zich daarom voorstander van
‘Limburgse Land- en Tuinbouw
Loont’, een provinciaal programma
om de agrarische sector te stimuleren.
De aanpak richt zich vooral op innovaties. Negentien miljoen euro
stak de provincie er de afgelopen
drie jaar in. Gedeputeerde Patrick
van der Broeck (CDA, Landbouw)
beschouwt vernieuwing in de Limburgse land- en tuinbouw en veehouderij van levensbelang. „We
kunnen de wereldmarkt niet beïnvloeden, maar nietsdoen is geen optie. Stilstand is achteruitgang”, verwoordt de provinciaal bestuurder
het. Zonder innovaties kan de agrarische sector anders weleens over
vijf tot tien jaar in de gevarenzone
komen. Om de concurrentie te kunnen blijven aangaan en ook om
stappen te maken op het terrein
van duurzaamheid wil de provincie ook de komende jaren de aanpak van ‘Limburgse Land- en Tuin-

L

bouw Loont’ voortzetten. De inzet
wierp de afgelopen jaren zijn
vruchten af met als resultaat een
hele waslijst aan vernieuwende
ideeën en onderzoeken. Van het
maken van aspergepoeder gemaakt
van schillen en kopjes tot nieuwe
vormen van mestverwerking.
In de filosofie van de provincie zorgen innovatieve projecten bij de
koplopers onder de agrarische bedrijven ervoor dat ook het peloton,
zeg maar de meer afwachtende ondernemers, zullen volgen.
Die verwachting komt in de praktijk nog niet altijd uit. Zo heeft de
varkenssector al een tijdje te kampen met lage prijzen voor varkensvlees. Ruimte voor grootscheepse
investeringen hebben veel varkensboeren nu even niet. „Als varkenshouder ben ik vooral drukdoende
om de broek op te houden. Dat wil
niet zeggen dat ik niet opensta
voor innovaties op mijn bedrijf.
Het is alleen nu wat meer naar de
achtergrond verschoven”, schetst
varkenshouder Hans van Sleeuwen
uit Grashoek het dilemma waarvoor hij zich geplaatst ziet. Ook lopen sommige innovaties vertraging
op doordat het financieren van
hun idee moeizamer verloopt dan
gedacht. Dat geldt bijvoorbeeld
voor het ambitieuze plan om in
Merselo een uiterst duurzame varkensstal te bouwen waar de ‘lucht
er schoner uitgaat dan erin.’ „Het
zal niet leiden tot afstel, maar we lopen wel iets vertraging op”, erkent
Diederik Nijenhuis, een van de initiatiefnemers. Van der Broeck gelooft heilig in de aanpak van ‘Limburgse Land- en Tuinbouw Loont’.
Hij erkent wel dat een aantal zaken
beter kan. „Het schip is van de wal,
het is ook zaak dat het op stoom
komt.” In mei gaat een voorstel
naar Provinciale Staten met maatregelen om het landbouwprogramma op onderdelen aan te passen.
Als het aan Van der Broeck ligt,
krijgt het uitwisselen van kennis
tussen agrarische ondernemers

extra aandacht evenals de wisselwerking tussen koplopers en volgers onder de boeren en tuinders.
Hij wil ook serieus kijken naar wat
mogelijk is op het gebied van alternatieve financieringsvormen voor
boeren en tuinders. „Dan kun je
denken aan crowdfunding of wellicht termijnmarktfinanciering.
Daar moeten we eens goed naar kijken.”
De gedeputeerde benadrukt dat innovaties en verbeteringen op het
gebied van bedrijfsvoering niet altijd veel geld hoeven te kosten. Als
voorbeeld noemt hij klimaatbeheersing in stallen. „Een kwestie van
van monitoring en analyseren.”
Van der Broeck maakt de komende
weken nog een rondje door de provincie om bij boeren en tuinders
zijn ideeën te toetsen.
Rinus van de Waart van Knowhouse in Venlo, lid van de commissie
die moet beoordelen welke innovatieve plannen in aanmerking kwamen voor een bijdrage van 15 mille
heeft nog een tip om het rendement te verhogen. „Ga de projecten die echt perspectief blijken te
hebben ook in de realisatiefase ondersteunen.”
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