Beste heer, mevrouw,
Kent u het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’? Dit is
een uniek samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties die
werken aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Diverse, veelal jonge
Zeeuwse boeren gaan erin voorop en verkennen de mogelijkheid van het telen in stroken.
In het verleden zijn er verschillende projecten uitgevoerd waarin stappen in de juiste richting zijn
gezet, zoals stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding, akkerranden en maatregelen voor een
gezonde bodem. Het resultaat bleef marginaal en dat komt omdat er niet naar het hele systeem
werd gekeken. Er is dus een systeeminnovatie nodig. Om hier op in te spelen zijn de betrokken
partijen gestart met ‘Strokenteelt in Zeeland’.
Wat is strokenteelt?
Bij strokenteelt telen we niet één gewas op één blok maar telen we meerdere gewassen in stroken
naast elkaar. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk robuust systeem met minder ziekten en plagen en
mogelijk ook hogere opbrengsten en een verbetering in biodiversiteit, zowel in insecten als wel in
fauna (akkervogels). Ook het landschap wordt afwisselder en aantrekkelijker.
Nu telen we een gewas op een perceel en kennen een rotatie van bijvoorbeeld vier gewassen. Bij
stroken telen we meerdere gewassen naast elkaar op een perceel. Als voorbeeld:
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De stroken kunnen in breedte variëren, wat is het beste? Dit is geen gemakkelijke oplossing, dit is
geen kleine aanpassing, maar een verandering van het teeltsysteem. Om dit te testen hebben we
het systeem aangelegd op Proefboerderij Rusthoeve en doen we ook proeven bij akkerbouwers en
veerhouders in Zeeland.
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Bent u geïnteresseerd?
De resultaten van het strokenteeltproject willen we graag delen met de Zeeuwse burger, overheden
en maatschappelijke organisaties. Vergezocht? Zeker niet! We hebben elkaar harder dan ooit nodig.
De uitdagingen waarvoor we staan op het gebied van een meer evenwichtige voedselproductie en
gezonde natuur en leefomgeving gaan ons allemaal aan. Boeren, beleidsmakers en burgers kunnen
elkaar helpen om de systeeminnovatie naar een toekomstbestendige landbouw vorm te geven en de
noodzaak ervan uit te dragen.
Wilt u meer weten, in gesprek gaan, of gewoon luisteren, u bent op maandagmiddag 14 september
van 15.00 tot 17.00 uur van harte welkom bij de eerste kennismakingbijeenkomst / excursie over
strokenteelt, en wel op de Rusthoeve. Opgave is i.v.m. corona verplicht. U kunt zich hier
aanmelden: Opgaveformulier bijeenkomst Strokenteelt 14-9
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. In verband met de huidige corona- maatregelen
mogen we maximaal 25 deelnemers ontvangen.
Graag tot ziens op maandagmiddag 14 september.
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