Nieuwsbrief

Beste Klimrek-volger,
Fijn dat je je inschreef voor onze Klimrek-nieuwsbrief! Via dit medium proberen we je up to date te
houden over het verloop van het project. Tussen de nieuwsbrieven door kan je uiteraard ook steeds
terecht op onze website: www.klimrekproject.be.
Akkerbouwtraject uit de startblokken!
Tijdens het eerste projectjaar heeft Klimrek zich gefocust op het klimaattraject voor melkvee, maar
ondertussen hebben we ook het traject voor akkerbouw met aardappelen in het teeltplan opgestart.
Hoe we precies te werk gaan, lees je hier.
In analogie met het melkveetraject starten wij een co-creatietraject op, selecteren we pilootboeren,
maken we een volledige levenscyclusanalyse van hun bedrijf en geven we het Klimaattraject vorm.
Begin maart organiseerden we een eerste co-creatiesessie. Opnieuw mochten we kennis maken met
veel enthousiaste, betrokken stakeholders. Samen met hen brachten we de verschillende
deelprocessen en hun samenhang op een standaard akkerbouwbedrijf in kaart. Dit werd vervolgens in
een systeemschema gegoten. Het schema en bijkomende uitleg hierover vind je terug
via deze link naar onze website.
Het systeemschema laat ons toe om inzicht te krijgen in de (variatie van) stromen die
voorkomen binnen de sector. Het is de ideale basis om op een correcte en overzichtelijke
manier het klimaattraject aan te vatten, te beginnen bij de klimaatscan.
Klimaatambassadeurs akkerbouw geselecteerd
Voor elk van de drie sectoren, heeft het project nood aan een groep pilootboeren die mee zijn
schouders wil zetten onder het klimaattraject en welke hun bedrijf en management beschikbaar
stellen voor de onderzoekers en consulenten om de scan te gaan ontwikkelen. De pilootboeren zijn
een onmisbare schakel in heel het ontwikkelproces van de klimaatscan. Ook voor akkerbouw gingen
we dus op zoek naar de geschikte Klimaatambassadeurs.
Bij de selectie van de pilootboeren voor de sector akkerbouw met aardappelen in het teeltplan zagen
we er opnieuw op toe dat zoveel mogelijk variatie in de sector afgedekt is. Laat deze uitdaging nu net
iets hoger liggen bij akkerbouw dan bij melkvee. Dit betekent ook dat er nood is aan een grotere groep
pilootboeren. Op basis van een uitgebreide analyse bij de pilootboeren wordt namelijk een klimaatscan
opgesteld die op de akkerbouwbedrijven met verschillende eigenschappen kan worden toegepast. We
pasten deze criteria toe op de selectie van pilootbedrijven:




Geografische spreiding: provincie
Totaal areaal en areaal aardappelen
Type aardappel










Type bewaring
Bedrijfssysteem (Conventioneel of biologisch)
Gemengd bedrijf
Aanwezigheid akkerbouwmatige groenteteelten in bedrijfsvoering
Aandeel gronden in cultuurpacht
Hernieuwbare energieproductie
Vorm van precisielandbouw
Aanwezigheid hoeveverkoop

In totaal selecteerden we 6 pilootboeren die zoveel mogelijk het brede spectrum van de sector
akkerbouw met aardappelen in rotatie afdekken. Het Klimrek projectteam plant de eerste
bedrijfsbezoeken in juni. Na deze bezoeken stellen we de pilootboeren aan jou voor. Wordt vervolgd!
Klimaatdashboard in opmaak
Ook achter de schermen werd er heel wat werk verzet. Zo is het binnenkort
voltooid verleden tijd dat de Klimaatconsulent die een Klimaatscan komt
afnemen, komt aankloppen met een schriftje of een Excel. Er werd immers een
online invultool ontwikkeld zodat Klimaatconsulenten alle nodige input in een
handig formaat kunnen verzamelen. Later zullen ook de resultaten van de scan
en de verbetermogelijkheden via dit platform zichtbaar worden voor de
landbouwers. Momenteel wordt de tool volop getest bij onze Pilootboeren.
Eens alles op punt staat, zal dit platform ervoor zorgen dat we massaal de boer op kunnen. En daar
kijken we uiteraard met z’n allen heel erg naar uit!
Onze Klimaatambassadeurs in de krant!
Onze pilootboeren vervullen hun ambassadeursrol met verve! Zo kon je
melkveehouders Jan en Karel spotten in respectievelijk Landbouwleven en De
Standaard, en wist varkenshouder Bart de pers op verschillende manieren te halen
dankzij zijn overwinning in de klimaatwedstrijd voor Assense Landbouwbedrijven. Toch
één van deze artikels gemist? Je leest ze ook op onze website!
Klimaatstudiedag
Op 31 mei organiseert ILVO een klimaatstudiedag waar de
nieuwste klimaatinzichten voor de land- en tuinbouw
worden voorgesteld voor een breed publiek. Ook Klimrek
komt aan bod, onder meer met een getuigenis van Jan!
Wanneer? 31/05/2021, 13:30-16:00.
Klik door naar het gedetailleerd programma en schrijf je in.
Heb je nog vragen of kunnen we je ergens bij helpen?
Contacteer ons!
Tot snel,
Het Klimrek-team

