
Onweerstaanbaar 
Someren
Onze omgeving en leefwereld is nog niet goed ingericht op de 
nieuwe weersomstandigheden met instabiel weer.

Daarom hebben de gemeente Some-
ren, waterschappen Aa en Maas en 
de Dommel, ZLTO, Staatsbosbeheer, 
IVN, Wocom en de provincie de han-

den in 2017 ineengeslagen. Samen 
met u maken we Someren klimaat-
bestendiger en daarmee ‘Onweer-
staanbaar’.  Doet u ook mee?

De Zuidelijke Land- en 
Tuinbouw-organisatie (ZLTO)
De ZLTO is een vereniging van ruim 13.000 boeren en tuinders 
in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Ook in Someren 
zijn de agrariërs verenigd in een lokale afdeling van de ZLTO, 
ZLTO Someren.

De ZLTO opereert al meer dan 120 
jaar in netwerken, werkt samen 
met andere economische sectoren, 
geeft een slinger aan innovatieve 
projecten, investeert in bedrijven 
(participaties) en staan schouder 
aan schouder met de leden. Zij orga-
niseren altijd de beste koop, als het 

gaat om een bedrijfsplan, bouwen 
en vergunningen, energie, water, 
bodem en vakkennis. 

Boeren hebben een oplossing
Als boeren en tuinders staat de 
ZLTO midden in de maatschappij 
en vervult een sleutelrol, niet alleen 

als voedselproducent, maar ook als 
leverancier van groene energie, van 
‘biobased’ materialen, van zorg, van 
natuurbeheer, van leefbaarheid, 
van biodiversiteit, van recreatie en 
beleving. Vanuit die veelzijdigheid 
is de overtuiging dat ‘Boeren een 
oplossing hebben!’ “Daar zijn we 
trots op en daar geloven we in. Boe-
ren hebben een oplossing voor zoet 
water, stikstof, faunaschade, lokale 
energie en nog veel meer!”, aldus de 
organisatie.

Agrariërs in Someren zetten zich op veel verschillende manieren in om de bodem te verbeteren. Bijvoorbeeld door meer organische stof 
in de bodem te brengen en door bij te dragen aan biodiversiteit. Zo wordt de grond verrijkt en kan deze beter water vast houden.

Vlnr. Noa Thelosen, Luuk Bernards en Marco Arts checken de grond op het terrein van 
Stefan Thelosen.

Somerense agrariërs dragen 
bij aan actief bodembeheer
Someren heeft van oudsher een ‘arme’ bodem. De grond is re-
latief arm, wat betekent dat er weinig voedings - en organische 
sto� en in zitten. Ook kan het grondwater niet goed worden vast-
gehouden. Gelukkig zijn er steeds meer agrariërs die bijdragen 
aan een betere bodem. 

De grond is Someren is dus arm, 
maar wat betekent dat nou precies? 
Bodemspecialist Marco Arts legt uit: 
“Arme grond is te herkennen aan de 
bovenste laag. Deze heeft dan een 
vrij laag organisch stofgehalte en ook 
een andere kleur. In de gemeente 
Someren is dat zeer zeker het geval. 
Wat je hier in de zandgronden ziet is 
vaak een organisch stofgehalte van 2 
á 3 procent, dat is (relatief) laag.” 

Heidegrond
De omgeving in Someren bestaat 
voornamelijk uit heidegrond, een 
grond waar nooit landbouw op is 
gepleegd. Deze bodem heeft volgens 

Marco behoorlijk wat beperkingen. 
“Je zag de afgelopen jaren dat de 
droge zomers vooral in dit gebied 
hard aankomen. De bodem houdt 
heel moeilijk water vast. De gevolgen 
spreken dan voor zich. Ook is het zo 
dat de grond minder voedingssto� en 
vasthoudt”, zegt de bodemspecialist. 

Scheiden
Boeren zijn dé ondernemers die 
‘last’ hebben van de arme bodem 
en het feit dat water zo snel wegzakt. 
Boeren hebben meer baat bij een 
rijke vruchtbare grond voor hun 
gewassen. Gelukkig zijn er heel wat 
boeren die iets doen aan de arme 

gronden in ons gebied. Een mooi 
voorbeeld van actief verbeteren van 
de bodem komt van kalverhouder 
en tevens ZLTO-bestuurslid, Stefan 
� elosen uit Someren-Heide. Hij 
testte in zijn stallen verschillende 
systemen om te zorgen dat er minder 
emissie vrijkomt van stank, scha-
delijke gassen, � jnstof enzovoort. 
Stefan: “De beste oplossing bleek 
het meteen scheiden van de dikke 
fractie en dunne fractie (dik: poep en 
dun: urine). Als dit gemengd wordt, 
komt er veel ammoniak en methaan-
gas vrij, daarnaast kan nu zowel 
de poep als de urine goed gebruikt 
worden om de bodem te verbeteren.” 
Hoe komt dit? Stefan legt uit. “De 
‘dikke fractie’ zorgt dat er meer vaste 
organische stof in de grond komt, 
zodat de grond meer gaat werken 
als een spons en dus makkelijker 
water vasthoudt. De ‘dunne fractie’ 

zit vol nuttige mineralen die gewas-
sen nodig hebben om te groeien. 
Dunne fractie lijkt zelfs heel erg op 
kunstmest dat normaal gesproken op 
arme gronden veel gebruikt wordt. 
Door die kunstmest te vervangen 
door ‘dunne fractie’, kunnen boeren 
kosten besparen én op circulaire 
wijze de grond voeden.”

Lange adem
Wat de kalverhouder uitlegt klinkt 
fantastisch. Mest splitsen en gebrui-
ken om de bodem te verbeteren. En 
ook meteen de uitstoot van kwalijke 
gassen verminderen. Dus binnenkort 
zit heel Nederland aan dit emissiere-
ductiesysteem, zou je zeggen? Toch 
ligt dat niet zo eenvoudig. “Het hangt 
van veel meer dingen af dan alleen 
van de veranderbereidheid van de 
boeren. Het gaat ook om regelgeving 
en beleid”, zegt Stefan. Het is volgens 
bodemspecialist Marco Arts een 
meerjarenplan. “Pas als iedereen 
meewerkt aan het actieve bodem-
beheer, kan er wat verbeteren in de 
gemeente Someren. Nu verwacht ik 
ook niet dat het organische stofge-
halte ineens naar de tien procent 

schiet, daar zal wellicht honderd jaar 
overheen gaan.” Wel blijft de sector in 
beweging. Er gebeuren naast dit pro-
ject nog vele andere goede dingen op 
het gebied van klimaatrobuustheid. 
Het project van kalverhouder Stefan 
� elosen is slechts een voorbeeld 
van uiteenlopende goede initiatie-
ven vanuit de agrarische sector en 
ZLTO. Op meerdere manieren zijn 
agrarische ondernemers actief bezig 
met bodembeheer en het stimuleren 
van de biodiversiteit, wat weer bij-
draagt aan een meer klimaatrobuust 
Someren.

Vlog
Ook ditmaal is er in samenwerking 
met Onweerstaanbaar Someren en 
de Peelpioniers een vlog gemaakt 
over hoe mensen in Someren om-
gaan met het veranderende klimaat. 
Op het terrein in Someren-Heide vra-
gen vloggers Luuk Bernards en Noa 
� elosen bodemspecialist Marco 
Arts en kalverhouder Stefan � elosen 
het hemd van het lijf. Op deze pagina 
is de QR-code van de vlog te vinden. 
Scan hem met uw smartphone en 
bekijk het � lmpje!

Scan de QR-code voor het � lmpje van vloggers 
Luuk en Noa die laten zien hoe de boeren in 

Someren bezig zijn met klimaatbestendig 
maken van hun terrein.


