
’Geef veevoerplant groene status’

3 Noord-Nederlandse te-
lersvereniging doet beroep
op staatssecretaris Bleker
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Noord-Nederlandse luzernetelers-

vereniging heeft staatssecretaris

Bleker van Landbouw gevraagd de

verbouw van de luzerne onder de

vergroeningsregeling te scharen.

Luzerne is een vlinderbloemige

plant met paarse of violetkleurige

bloemen. In de luzerne zit veel ei-

wit, dat weer wordt gebruikt voor

de productie van veevoer.

Landbouwers en veetelers moe-

ten vanaf 2013 7 procent van hun

areaal aan groen besteden. Het mi-

nisterie vindt dat er de laatste de-

cennia te veel groen is opgeofferd

aan bijvoorbeeld ruilverkaveling.

De luzernetelers denken al een

eind op weg te zijn en aan de nieu-

we regelgeving tegemoet te kun-

nen komen, als de luzerneteelt in

de categorie groen valt.

Henk Bleker staat niet onwelwil-

lend tegenover de suggestie. Dat

liet hij gisteren tijdens een bijeen-

komst van LTO Oldambt in Mid-

wolda doorschemeren. Of de teelt

van hennep onder de vergroe-

ningsregeling moet gaan vallen, is

hoogst twijfelachtig. Bleker veegde

die optie in feite van tafel.

Boeren zijn happig om aan de 7

procentsregeling mee te doen, om-

dat ze dan in aanmerking komen

voor subsidie per hectare land-

bouwgrond. InOldambt enhetHo-

geland zijn ongeveer 130 landbou-

wers aangesloten bij de Noord-Ne-

derlandse vereniging. Zij telen jaar-

lijks op ongeveer 1300 hectare

grond de luzerne.

Het plantje is uitermate geschikt

voor de kleigrond inOldambt en op

hetHogeland. "Het levert eengoede

bodemstructuur op", legt bestuurs-

lid Ton Evers van de telersvereni-

ginguit. Die goede bodemdraagt er

toe bij dat na twee jaar luzerneteelt,

verbouw van onder meer graan de

jaren erna meer opbrengt.

"Voor de teelt van luzerne is geen

kunstmest of chemischmiddel no-

dig", zegt Evers. "Daarnaast staat

het plantje het hele jaar op de ak-

kers, want er wordt twee tot drie

keer per jaar geoogst. De luzerne

heeft voordelen voor de natuur. Op

de velden zijn veel muizen actief,

waardoor het voor de kiekendief

aantrekkelijk is ombovendevelden

te vliegen." InOldambt komen rela-

tief veel kiekendieven voor.

De luzernewordt doormedewer-

kers van grasdrogerij Oldambt in

Oostwold van de velden gehaald.

Landbouwers hoeven dus niet te

investeren in machines.
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