
Marijn Taveirne en Nico Deconinck tussen de LU Harmony-tarwe en de 

bloemenrand aan het veld. 

Duurzame Vlaamse LU 
Harmony-tarwe 

it jaar is er voor het eerst ook in de V laamse Ardennen tarwe geoogst die 
teeld werd volgens het LU Harmony-charter. Koekjesfabrikant Mond ,Jez 

International zal deze tarwe gebruiken om zijn koekjes duurzamer te maken. 

Arvesta ondersteunt het charter via Aveve Vadis in Kruishoutem. Zaakvoerder 
Christophe Dhuyvetter ging amen met medewerker Hendrik Van Coppenolle 

op zoek naar teler · die in het project wilden stappen. Die zoektocht leverde 
iets meer dan 100 ha LU Harmony-tarwe op voor de oog t van 2021. 

Liesbet Corthout 

oor te kiezen voor lokale tarwe, 

zet Mondelez International in op 

duurzaamheid': vertelt Marijn 

Taveirne, expert Land- en tuinbouw bij 

Arvesta. "Maar er wordt van de telers ook 

een extra inspanning gevraagd in die rich

ting. De boer moet de biodiversiteit bevor

deren door een faunamengsel in te zaaien 

naast het tarweveld, een groenbedekker

mengsel in te zaaien of door 3% van de 

tarwe niet te oogsten en op stam te laten 

staan als voedselgewas voor wilde dieren 

in het najaar. Voor deze inspanning krijgt 

hij een premie - die verschilt per gekozen 

maatregel - bovenop de reguliere graan

prijs. Omdat het hier tarwe voor koekjes 

betreft, kozen we voor KWS Smart: een 

sterk ras biscuittarwe dat ook voldoende 

stro oplevert. Het mooie aan het verhaal is 

het principe: de boer wordt extra vergoed 

voor de acties die hij neemt en kan ook 

meegenieten van de publiciteit die LU 

maakt voor zijn duurzame Vlaamse tarwe." 

Aveve-zaakvoerder Christophe stapte heel 

bewust in dit duurzame verhaal. "Ons 

bedrijf is al jaren vaste afnemer van graan 

dat verbouwd wordt door de landbouwers 

in de regio. Samen met Hendrik zoek ik 

naar manieren om dat meer lokaal af te 

zetten, bijvoorbeeld via een samenwerking 

met een brouwerij, een kleine bloemmolen 

... Ook LU Harmony past in dat verhaal. 

De tarwe wordt duurzaam geteeld, apart 

gestockeerd en gaat van hieruit per schip 

naar de Mondelez-fabriek in Herentals." 

Christophe was meteen overtuigd, maar de 

Teelttechniek 9 

boeren in de regio meekrijgen leek wat 

minder vanzelfsprekend. "Ik had verwacht 

vooral kleinere telers mee te krijgen, maar 

het bleken de grotere, professionele akker

bouwbedrijven te zijn die interesse toon

den. In totaal stapten zo'n 20 telers in, 

goed voor iets meer dan 100 ha LU Har

mony-tarwe in de Vlaamse Ardennen." 

Biodiversiteitsacties 

Een van die telers is Nico Deconinck. Hij 

heeft een gemengd bedrijf met vleesvee en 

akkerbouw in Kruishoutem. "Ik zet al een 

viertal jaar Smart, het is dus een bekend 

ras voor mij, met zowel genoeg kilo's graan 

als veel stro, belangrijk voor onze vlees

veetak. Dit jaar heb ik 10 ha tarwe staan, 

waarvan 4 volgens het LU Harmony-char

ter. Aan de rand van het perceel zaaide ik 

een strook van 16 meter - 3% van het are

aal - in met een mengsel van zomer haver, 

zomergerst, incarnaat-, alexandrijnse en 

witte klaver en phacelia. Daarnaast moet 

je als landbouwer ook een biodiversiteits

actie nemen op maat van de regio. Ik zaai 

sowieso mengsels van groenbedekkers in 

voor EAG (ecologisch aandachtsgebied), 

die passen ook binnen het LU Harmony

charter. Op vlak van teelttechniek werk ik 

volgens de IPM-principes; de Aveve-teelt

begeleiders staan me daarin bij met advies. 

Ik heb niet lang getwijfeld om hier aan 

mee te doen. Als landbouwer ben il< trots 

op wat ik doe. Via deze biodiversiteits

maatregel is het de consument die uitein

delijk mee betaalt en extra waardering 

toont voor het werk van de boer. Dat is het 

verschil met andere subsidiemogelijkhe

den. Door met dit charter te werken, kan ik 

voldoen aan de maatschappelijke vraag 

naar een meer duurzame teelt en ook doen 

wat ik als boer wil doen: het beste land

bouwkundig resultaat behalen." ■ 

"De consument betaalt 
mee voor de extra 
inspanningen die de 
boer doet." 
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