
regio

11ZATERDAG 9 APRIL 2016

ossendrecht - Waterschap Bra-
bantse Delta en Natuurmonumen-
ten richten de komende maanden 
twee gebieden in de Noordpolder 
van Ossendrecht in als natte 
natuurparel. Zij doen dit samen 
met veehouder Cees de Jong uit het 
projectgebied. 

De Jong zorgt voor de inrichting 
van vochtig hooiland en kruiden- en 
faunarijk grasland op zijn grondge-
bied. ‘Wij bleken enkele jaren gele-
den bij de aanwijzing van dit gebied 
als natte natuurparel er middenin te 
zitten met ons bedrijf’, zegt De Jong. 
‘Dan kun je je kont tegen de krib 
gooien en het juridisch gaan spelen. 
De andere optie was om er het beste 
van te maken en dat doen we nu.’

Het gaat om 3 hectare grasland 

dat verschraald moet worden. ‘Dat 
betekent geen kunstmest, geen 
bespuitingen en geen hoge veebe-
zetting. Beweiden mag pas na 1 juli. 
Ik mag het eens per jaar maaien’, 
vertelt De Jong.

In totaal wordt er in de Noord-
polder van Ossendrecht 250 hec-
tare polder omgevormd tot natte 
natuurparel. Het waterschap gaat 
onder meer het grondwater langer 
vasthouden om flora en fauna een 
betere ontwikkelingskans te geven. 

Waterberging
Ook wordt de Noordpolder inge-

richt voor opslag van kortstondige 
waterberging. Boeren en tuinders 
in de nabije omgeving ondervinden 
hierdoor minder wateroverlast bij 
veel neerslag.

Noordpolder wordt nat ‘Consumenten zijn niet zo grillig’
Sanne JanSen

den bosch - Waarom pak je die 
kiloknaller, terwijl je de gedachte 
van duurzaam geproduceerd vlees 
best heel sympathiek vindt? Het 
Marketingpodium van HAS Hoge-
school, ZLTO, Brabantadvies en 
Foodup Brabant ging dinsdag over 
consumentengedrag.

Marketeers richten hun pij-
len meestal op de ideale consu-
ment. Terecht? Niet volgens Theo 
Poiesz, hoogleraar Psychologische 
Economie. ‘Consumenten worden 
overschat. We denken dat ze gemo-
tiveerd zijn om te kopen, dat ze in 
de gelegenheid zijn én dat ze tege-
lijkertijd de capaciteit hebben om te 
kopen.’ 

Die vlieger gaat niet op. Althans, 

in negen van de tien gevallen niet. 
‘Als ze geen duurzaam geprodu-
ceerd vlees kopen, hoeft dat niet 
door desinteresse te komen. Mis-
schien is de interesse er, maar spe-
len geheel andere factoren een rol.’

Poiesz gelooft dat consumen-
ten heus bereid zijn meer te beta-
len voor duurzaam geproduceerd 
vlees. Ze moeten alleen een beetje 
geholpen worden bij het keuzepro-
ces. Want een consument die voor 
het schap staat, is geneigd te kiezen 
voor ‘snelle voordelen’, zoals prijs 
en beschikbaarheid. Voor hem zijn 
de ‘langetermijnvoordelen’ van het 
duurzame en duurdere product op 
dat moment te vaag. 

Poiesz: ‘Dus waarom werken 
we niet aan een fraaie visualise-
ring van wat dierenwelzijn concreet 

betekent? Of waarom wordt marke-
ting niet meer gepersonaliseerd, en 
zien we nog steeds zoveel klassieke 
advertenties in plaats van mooie 
testimonials?’

Volgens hem is niet de consu-
ment grillig, maar de marketing. ‘Ik 
pleit ervoor om de voordelen van 
duurzaam geproduceerd vlees te 
benadrukken. Ik zou de prijs niet 
verlagen. Daar raken mensen aan 
gewend. Sluit aan bij de belevings-
wereld. Ga er niet zomaar van uit 
dat iedereen weet wat minder anti-
bioticagebruik inhoudt.’

Na het betoog van de professor 
maakten de ondernemers Jan van 
den Broek, Ben Bruurs en Casper 
Schoenmakers de praktische slag 
naar hun ervaringen met consu-
mentengedrag.

tholen - om de zoetwatertoevoer op tholen en sint Philipsland maximaal te 
kunnen blijven benutten, is een proef gestart met de aanleg van grasstroken 
langs primaire watergangen. Zo kan waterschap scheldestromen de sloten 
vaker en gemakkelijker onderhouden. Woensdag zijn de eerste meters 
akkerrand ingezaaid door luc Mangnus van waterschap scheldestromen, 

voorzitter hendrik Jan ten cate van Zlto tholen en projectleider Wico 
dieleman van Zlto (van links naar rechts). inmiddels is bijna 90 procent van 
de maximale 15 strekkende kilometer in te zaaien akkerrand vastgelegd. 
de vergoeding bedraagt 0,60 euro per strekkende meter. Zlto tholen, het 
waterschap en Zlto staan garant voor de kosten.  Foto: Peter Roek

Inzaai eerste meters akkerrand TholenMinisterie spekt 
project SaMeDi 

noord-brabant - Huisartsen 
en dierenartsen in zes Brabantse 
gemeenten zijn zo positief over 
de samenwerking in het project 
‘Samenwerking Medici en Dieren-
artsen’ (SaMeDi), dat ze bij het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport een aanvraag heb-
ben gedaan voor uitbreiding van het 
project.

Dit project is ruim twee jaar 
geleden door ZLTO geïnitieerd. Meer 
contact tussen veehouders, huisart-
sen en dierenartsen om de lijntjes 
kort te houden en kennis over zoö-
nosen en resistente bacteriën uit te 
wisselen is het doel.

Gemiddeld tien huisartsen, tien 
dierenartsen en een vertegenwoor-
diger van de lokale ZLTO-afdelingen 
ontmoeten elkaar regelmatig om 
kennis en ervaringen uit te wisse-
len. ZLTO organiseert de ontmoetin-
gen en biedt ondersteuning.

SaMeDi is nu actief in de 
gemeenten Hilvarenbeek, Someren, 
Gilze, Mill, Boxmeer en Uden/Veg-
hel/Boekel/Landerd.

Uit reacties blijkt dat er veel 
belangstelling is voor een uitbrei-
ding van het project SaMeDi naar 
twintig gemeenten in Zuid-Neder-
land. In afwachting van de uitkomst 
daarvan blijft het eerste project 
doorlopen.

IPC Agrifood subsidie voor innovaties
MarIeke VerbIeSen

den bosch - Zeventien onderne-
mers, waarvan de helft uit Noord-
Brabant, hebben 421.000 euro aan 
subsidie binnengehaald door mee 
te doen aan de IPC Agrifood van 
ZLTO, Stichting Innovatiehuis en 
OndernemersLift+. De onderne-
mers gebruiken de subsidie voor 
hun innovatieprojecten.

Door samen te werken kunnen 
ondernemers gebruikmaken van de 
landelijke regeling Innovatie Pres-
tatie Contracten (IPC), waarmee 
ze in aanmerking komen voor een 
vergoeding van 35 procent van hun 
kosten. Ze kunnen gebruikmaken 

van elkaars sterktes en deskundig-
heid en ontwikkelen samen nieuwe 
producten. 

ZLTO en OndernemersLift+ 
organiseerden de samenwerking 
tussen de ondernemers en vroe-
gen voor hen de subsidie aan. De 
bedrijven willen op verschillende 
manieren inspelen op actuele ont-
wikkelingen, zoals een toekomst-
bestendige varkenshouderij, duur-
zame onkruidbestrijding boomteelt 
en nieuwe productontwikkeling 
insectenteelt.

OndernemersLift+ is enthousi-
ast. ‘Met dit subsidiebedrag verla-
gen we voor ondernemers de drem-
pel om te innoveren’, zegt Huub 

Dormans, directeur van Onderne-
mersLift+. 

Elies Lemkes-Straver, algemeen 
directeur van ZLTO, vult aan: ‘Zo 
zie je maar weer dat samenwerking 
loont. Ondernemers delen de kos-
ten en verdubbelen de kansen. Dat 
is samen vernieuwend boeren.’

Als het aan ZLTO en Onder-
nemersLift+ ligt, gaan veel meer 
ondernemers in Brabant, Zeeland 
en Zuid-Gelderland gebruikma-

ken van deze subsidieregeling. Het 
aardige van de aanpak is dat ZLTO 
en OndernemersLift+, samen met 
Stichting Innovatiehuis, de hele 
voorbereiding en het papierwerk 
doen voor de mkb-ondernemers. 

Door de afhandeling via de 
Stichting Innovatiehuis kunnen 
bedrijven die het geld nodig hebben 
aan de subsidie komen en houden 
ze tijd genoeg over om zich te rich-
ten op datgene waar ze goed in zijn, 
het ondernemen.

begeleiding
ZLTO-leden en startende bedrij-

ven uit Noordoost-Brabant krijgen 
inhoudelijke begeleiding bij hun 

innovatietrajecten door ZLTO en 
OndernemersLift+. De aanvraag 
voor het IPC AgriFood project is 
mede mogelijk door een REAP-sub-
sidie van AgriFood Capital.

Een van de belangrijkste knel-
punten in innovatie is het tekort aan 
financiële middelen en problemen 
bij het vinden van een samenwer-
kingspartner. Vandaar dat ZLTO en 
OndernemersLift+ opnieuw een IPC 
Agrifood gaan organiseren. 

Ondernemers die interesse heb-
ben in de mogelijkheden voor hun 
innovatieplannen kunnen contact 
opnemen met Jonica de Bruijn via 
e-mail jonica.de.bruijn@zlto.nl of 
telefoon (06) 29606143.
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