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CONCLUSIES 
EN AANBEVELINGEN

Conclusies: 

• De akkerbouw staat voor grote 
uitdagingen als het gaat om 
plantgezondheid, bodemkwaliteit, 
klimaatverandering en biodiversiteit. 

• Om de akkerbouw toekomstbestendig te 
houden is het nodig dat alle beschikbare 
kennis goed wordt ontsloten. Een 
praktijknetwerk, waarin de teler centraal 
staat, kan daarbij van grote waarde zijn. 

• Zoals uit de ondertekende 
intentieverklaring blijkt, bestaat zowel 
vanuit de primaire sector als vanuit 
ketenpartijen grote belangstelling om 
te participeren in het netwerk. Dat 
geldt ook voor kennisinstellingen en 
adviesorganisaties. 

• Ook over de wijze waarop het netwerk 
dient te worden ingericht bestaat een 
grote mate van overeenstemming.  

Aanbevelingen: 

• BO Akkerbouw is de aangewezen partij 
om ervoor te zorgen dat het netwerk zo 
snel mogelijk operationeel wordt. 

• Voor het welslagen van het netwerk is 
het essentieel dat het zo onafhankelijk 
mogelijk kan opereren en dat de 
akkerbouwers hun eigen agenda 
bepalen. 

• In het kader van het algemeen- en het 
sectorbelang is het belangrijk dat het 
ministerie van LNV en BO Akkerbouw de 
basisfinanciering van het netwerk voor 
hun rekening nemen. 
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Dynamische akkerbouw
De akkerbouw in Nederland is dynamisch 
en verandert voortdurend. Er is een omslag 
gaande naar geïntegreerde voedselsystemen 
waarin steeds minder ‘inputs’ nodig zijn, 
reststromen volledig worden benut, 
natuurlijk hulpbronnen worden gespaard 
en er meer aandacht is voor bodemecologie 
en biodiversiteit. Dit sluit ook direct aan 
bij de kringloopvisie van het ministerie 
van LNV. Alleen met zo’n robuust systeem, 
waarbinnen akkerbouwers blijvend een 
goede boterham kunnen verdienen, zijn 
komende generaties te voorzien van 
voldoende hoogwaardige voeding.

Bestaande kennisinfrastructuur
Akkerbouwers doen veel aan onderzoek. 
Via BO Akkerbouw organiseren de 
akkerbouwers zelf een omvangrijk 
programma Onderzoek en Innovatie. 
Akkerbouwers betalen dat samen. Ze 
investeren daarmee in kennisontwikkeling, 
kennisverspreiding en innovaties op het 
gebied van o.a. bodem, gewas, water, 
kringlopen, energie en data1. Het is 
belangrijk dat de resultaten landen op 
het boerenerf. Er gebeurt echter meer. 
Op verschillende plaatsen in het land zijn 
proefboerderijen actief. Deze organisaties 
richten zich op praktijkonderzoek (biologisch 
en gangbaar). Ze worden door akkerbouwers 
bestuurd, liggen midden in het teeltgebied 
en staan in zeer direct contact met de 
praktijk. Er wordt ook veel aandacht besteed 
aan kennisontwikkeling en -overdracht 
door de ketenpartijen, in hun rol van 
toeleverancier en/of afnemer.

1. INLEIDING

Daarnaast laat het ministerie van LNV 
beleidsondersteunend onderzoek uitvoeren 
door Wageningen University & Research 
(WUR).

Rol van het praktijknetwerk akkerbouw
Boeren hebben zelf veel inzicht en kennis. 
Voorwaarde voor beoogde veranderingen 
is dat optimaal gebruik wordt gemaakt 
van deze kennis, kunde en ervaringen. 
Achter de transities op het gebied van 
gewasbescherming, precisielandbouw, 
bodem- en plantgezondheid, biodiversiteit, 
klimaat en kringlooplandbouw gaan veelal 
substantiële kennisvragen schuil. Er moet 
voor worden gezorgd dat nieuwe inzichten 
worden verkregen en vervolgens binnen de 
sector met ongeveer 12.000 akkerbouwers 
worden gedeeld. Het slim benutten van 
de kennis en kunde van de akkerbouwers 
is de sleutel voor een succesvolle omslag. 
Dit is een belangrijke beweegreden om tot 
een nieuw hoogwaardig praktijknetwerk 
voor de akkerbouw te komen als onderdeel 
van de totale kennisinfrastructuur 
(kennisontwikkeling, innovatie en 
kennisverspreiding). Het biedt de 
akkerbouwers de mogelijkheid om samen 
met collega’s, adviseurs, ketenpartijen en 
kennisinstellingen te werken aan verbetering 
van hun bedrijfsvoering en aan innovaties. 
Tegelijkertijd biedt het de kennisinstellingen 
de mogelijkheid om verbindingen te leggen 
met groepen telers om samen te werken 
aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en 
het verspreiden van verworven kennis onder 
akkerbouwers. 

De Nederlandse akkerbouw is een bloeiende en moderne bedrijfstak. De 
sector heeft een goede uitgangspositie om de uitdagingen voor het blijvend 
realiseren van een duurzame voedselproductie aan te gaan. De kwaliteit 
van het ondernemerschap is hoog. We hebben te maken met sterke ketens 
van uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking en er is veel kennis in 
Nederland. Kennisdeling en kennisverspreiding tussen (groepen van) innovatieve 
akkerbouwers is echter nog beperkt georganiseerd. De opstart van het Duurzaam 
Praktijknetwerk Akkerbouw moet dit oplossen.

1. In de brochure ‘Projecten 2020: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen’ heeft BO Akkerbouw alle onderzoeken gebundeld 

die zijn gefinancierd door akkerbouwers. Deze brochure telt 66 projecten, waarvan 20 zogenaamde PPS’en (Publiek-Privaat 

Samenwerkingsproject binnen de Topsectoren). Link naar het document: https://www.internetconsultatie.nl/akkerbouwsector/

document/6575 
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Via het netwerk ontstaat meer inzicht en 
overzicht van de “totale onderzoeksportfolio” 
van de betrokken instellingen, waardoor de 
kans op doublures kleiner wordt. 

Het netwerk houdt zich bezig met projecten 
en ontwikkelingen in de meest brede zin 
op het gebied van duurzaamheid in de 
akkerbouw. Thema’s die de komende 10 jaar 
in het centrum van de belangstelling staan: 

• Plantgezondheid / weerbare 
teeltsystemen waarbij minder behoefte 
is aan gewasbeschermingsmiddelen; 

• Bodemkwaliteit; 
• Kringlooplandbouw; 
• Precisielandbouw; 
• Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw 

en versterking biodiversiteit;  
• Klimaat; 
• Koolstofvastlegging in landbouwbodems; 
• Klimaatadaptatie; 
• Verbeteren van het verdienvermogen 

van landbouwondernemingen. 

Het netwerk past binnen de ambities 
van de sector en de overheid die 
onder meer zijn vormgegeven in 
het Actieplan Plantgezondheid, het 
Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 
Gewasbescherming 2030, de Klimaatagenda 
Akkerbouw, het Nationaal Programma 
Landbouwbodems en het realisatieplan 
Visie LNV (‘kringlooplandbouw’). In al deze 
visies spelen onderzoek, innovatie en 
kennisverspreiding een belangrijke rol en 
is er bij de betrokken partijen behoefte aan 
samenwerking met het netwerk. 
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2. VERANTWOORDING EN 
WERKWIJZE

Opdrachtverlening
Het initiatief voor de opstart van een 
duurzaam praktijknetwerk is een vervolg op 
een verkenning die het ministerie van LNV 
heeft laten uitvoeren naar aanleiding van 
het feit dat de Stichting Veldleeuwerik per 1 
januari 2020 is gestopt met haar activiteiten. 
Doel van de verkenning was te bekijken hoe 
de inspanningen van de stichting zo goed 
mogelijk voor de toekomst benut kunnen 
worden.

Benutten ervaringen van het voormalige 
netwerk Veldleeuwerik
De belangrijkste, door de minister van LNV 
overgenomen aanbeveling, was om een 
slimme verbinding tot stand te brengen 
tussen de wens van de Veldleeuweriktelers 
om te werken aan duurzaamheid met hun 
regionale ondernemersgroepen en de wens 
van de sector, de overheid en het onderzoek 
om te komen tot een hoogwaardig 
praktijknetwerk. Dit praktijknetwerk van 
akkerbouwers wordt dan onderdeel van de 
totale kennisinfrastructuur2.

De kwartiermaker is gevraagd verder vorm 
te geven aan de organisatie van een dergelijk 
netwerk. Voor de precieze formulering 
van de opdracht wordt verwezen naar de 
Kamerbrief van de Minister van LNV dd. 18 
mei 2020 met als bijlage het rapport van de 
verkenner. De opdracht is in gezamenlijkheid 
met BO Akkerbouw vastgesteld.

Geen Veldleeuwerik 2.0
Er zal geen sprake zijn van een doorstart 
die leidt tot Veldleeuwerik 2.0. De opdracht 
is om een hoogwaardig praktijknetwerk 
in te richten als onderdeel van de totale 
kennisinfrastructuur. Veldleeuwerik had 
een duurzaamheidssystematiek met 
verschillende indicatoren en probeerde dit 
doormiddel van certificering tot waarde 
te brengen. De meerwaarde werd door 
marktpartijen echter onvoldoende gezien, 
waardoor het systeem onhoudbaar was.

Overbruggingsregeling 
ondernemersgroepen
Om te beginnen zijn afspraken gemaakt 
met BO Akkerbouw en stichting Stimuland 
(hierna: Stimuland) om een loket in 
te richten om tot uitvoering te komen 
van de door de minister toegezegde 
overbruggingsregeling voor de voormalige 
ondernemersgroepen van Veldleeuwerik. 
Deze overbruggingsregeling was bedoeld 
om ondernemersgroepen te ondersteunen 
tot het nieuwe netwerk operationeel is. 
De groepen konden daartoe een aanvraag 
indienen voor een financiële bijdrage ter 
ondersteuning van de activiteiten om de 
continuïteit van de groepen te waarborgen. 
Ongeveer 25 ondernemersgroepen, 
verspreid over heel Nederland, hebben van 
dit arrangement gebruik gemaakt. 

2. Zie brief Minister LNV 18 mei 2020 met als bijlage rapport verkenner (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/

kamerstukken/2020/05/18/kamerbrief-over-resultaten-verkenning-stichting-veldleeuwerik).
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‘Ik ben een groot voorstander van een duurzaam praktijknetwerk, 
zo een netwerk kan de akkerbouw helpen bij het realiseren van 
duurzaamheidsdoelen. Ook is een praktijknetwerk nuttig om 
akkerbouwers teelttechnisch te ondersteunen. Cosun werkt zelf ook 
met telersgroepen, ik zie voor mij dat ook zij onderdeel worden van dit 
akkerbouw-brede netwerk.’

Gesprekken stakeholders en webinar
Na de opdrachtverlening hebben 
gesprekken plaatsgehad met het ministerie 
van LNV en BO Akkerbouw over een 
mogelijke opzet van het netwerk. Daarna 
is een voorlopig voorstel uitgewerkt dat 
voor commentaar is voorgelegd aan de 
diverse stakeholders. Met deze organisaties 
is vervolgens separaat gesproken. Van elk 
gesprek is een gespreksverslag opgesteld, 
wat ter redactionele en inhoudelijke controle 
naar de respondenten is teruggestuurd. De 
verslagen dienden er met name voor om te 
controleren of alle informatie volledig was 
en goed is geïnterpreteerd. De gesprekken 
met stakeholders hadden plaats in de 
maanden november en december 2020. 
In aanvulling op de individuele gesprekken 
heeft de kwartiermaker een afzonderlijk 
overleg gevoerd met het bestuur van BO 
Akkerbouw. Afsluitend is in december 2020 
een webinar georganiseerd om vooral de 
telers te informeren over de ontwikkelde 
ideeën. In deze bijeenkomst zijn de 
voorlopige bevindingen gepresenteerd. Op 
basis van de opmerkingen gedurende de 
gesprekken en het webinar is het voorstel 
definitief gemaakt.

Dit adviesrapport bevat het eindadvies van 
de kwartiermaker. De contouren van het 
netwerk staan beschreven. Het is uitgewerkt 
met behulp van een projectopzet voor de 
duur van vier jaar. Gedurende deze vier 
jaar kan het duurzame praktijknetwerk zijn 
bestaansrecht bewijzen en dienen afspraken 
gemaakt te worden over een eventueel 
vervolg.
  

- Gert Sikken, Director Agro Development bij Cosun
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3. WAT WIL HET PRAKTIJKNETWERK 
BEREIKEN?

De doelen van het praktijknetwerk zijn:

• Het stimuleren van de verdere 
verduurzaming van de akkerbouw in 
Nederland; 

• Het vergroten van de kennisontwikkeling 
en -uitwisseling tussen deelnemende 
telers, kennisinstellingen andere 
stakeholders zoals ketenpartijen; 

• Het wegnemen van de versnippering in 
de vorm van losse tijdelijke projecten; 

• Het uitvoeren van en meedenken met 
innovatieve projecten en demo’s op 
het gebied van verduurzaming van de 
akkerbouw; 

• Bijdragen aan de innovatiekracht 
en toppositie van de Nederlandse 
akkerbouw op het gebied van veilige 
en duurzame voedselproductie in de 
wereld; 

• Kennisverspreiding naar de gehele 
akkerbouw. 

 
 
 
 
 

De resultaten van het praktijknetwerk 
moeten zijn:

• Versnelling van de verduurzaming van 
de akkerbouw in Nederland; 

• Een betere kennisdeling 
(olievlekwerking) vanuit projecten/ 
initiatieven naar de gehele 
akkerbouwsector; 

• Een betere kennisuitwisseling tussen 
alle betrokkenen die bezig zijn met 
kennisontwikkeling en innovatie 
binnen de akkerbouw (voorkomen van 
doublures en dat het wiel op meerdere 
plekken wordt uitgevonden); 

• Een levendige en inspirerende 
netwerkomgeving voor akkerbouwers.

‘Ik vind een praktijknetwerk een positieve ontwikkeling. De uitdagingen 
en ambities voor de akkerbouw zijn groot. Als kennisinstelling 
ontwikkelen we nieuwe kennis en een telersnetwerk biedt een 
uitstekende mogelijkheid samen met telers aan nieuwe inzichten en 
innovaties te werken.’

- Marleen Riemens, Teamleider bij Wageningen University & Research



11 - Schuttelaar & Partners

Het netwerk bestaat uit ondernemersgroepen die willen bijdragen aan de 
verdere verduurzaming van de akkerbouw in Nederland. Dit kunnen bestaande 
voormalige Veldleeuwerikgroepen, maar ook andere bestaande en nieuwe 
ondernemersgroepen, zijn. De ambitie is dat nieuwe ondernemersgroepen 
worden geformeerd bij nieuwe onderzoekstrajecten, experimenten, projecten, 
demo’s en pilots. 

Het praktijknetwerk kent de volgende 
uitgangspunten:

• Het netwerk is primair van en voor 
telers; 

• Deelname aan het netwerk is vrijwillig;
• Het netwerk is ‘Bottom up’ 

georganiseerd. Telers hebben het voor 
het zeggen en bepalen de agenda 
(onafhankelijk); 

• Het netwerk heeft ook het vertrouwen 
van andere stakeholders (bijvoorbeeld 
kennisinstellingen, proefboerderijen, 
andere kennispartners en 
ketenpartijen);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het netwerk is een samenwerking 
van ondernemersgroepen, 
kennisinstellingen, andere 
kennispartners, projectuitvoerders, 
ketenpartijen en opdrachtgevers; 

• Het netwerk valt formeel onder BO 
Akkerbouw; 

• Het netwerk is ‘lean and mean’ 
georganiseerd; 

• Het netwerk functioneert zoveel mogelijk 
zelfstandig. 

‘Een praktijknetwerk zal volgens mij succesvol zijn als er vanuit de telers 
gewerkt wordt. Ideeën en thema’s die bij hen opkomen moeten leidend 
zijn. Kennis vanuit diverse partijen in de sector moet hierin toegankelijk 
zijn. Ook vind ik het belangrijk dat voorbeeldbedrijven (al dan niet 
financieel) gestimuleerd worden om hun kennis in dit netwerk te delen. 
Daarbij kan ook een hechte samenwerking met het ministerie van LNV 
en de markt voor meer onderling begrip zorgen, en positief werken bij de 
zoektocht naar een duurzaam verdienmodel.’ 

- Nanne Sterenborg, akkerbouwer en pluimveehouder in Onstwedde, Groningen

4. EEN NIEUW PRAKTIJKNETWERK 
MET AKKERBOUWERS AAN HET ROER
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Taken van het centrale loket:

• Het in beeld brengen van alle relevante 
ondernemersgroepen en het houden 
van overzicht op ondernemersgroepen 
en de leden en het functioneren van de 
ondernemersgroepen; 

• Het procesmatig en 
vakinhoudelijk ondersteunen van 
ondernemersgroepen; 

• Het ontzorgen van ondernemersgroepen 
bij het gebruik maken van faciliterende 
overheidsinstrumenten (subsidies, 
vouchers, etc.); 

• Het opzetten van nieuwe 
ondernemersgroepen rond 
nieuwe thema’s en het organiseren 
van verbinding met bestaande 
ondernemersgroepen; 

• Het verbinden van ondernemers, 
ondernemersgroepen en andere 
stakeholders, zodat een levendig 
praktijknetwerk wordt gevormd; 

• Het leggen van contact met 
kennisinstellingen, financiers (waaronder 
landelijke en provinciale overheden) 
voor bestaande en nieuwe projecten; 

• Het organiseren van communicatie-
activiteiten van het praktijknetwerk; 

• Het organiseren van kennisdeling tussen 
de ondernemersgroepen;

• Het zorgen voor een dynamische 
omgeving voor ondernemers 
binnen het praktijknetwerk, waarbij 
ondernemersgroepen permanent 
worden uitgedaagd om te sparren 
over nieuwe kennis uit projecten, 
onderzoeken, ketenpartijen, etc;

• Het organiseren van de verspreiding 
van kennis vanuit het netwerk naar alle 
akkerbouwers; 

• Het administreren van leden, projecten 
en financiën in het algemeen. 

Het centraal loket heeft praktisch gezien 
de volgende functies: 

• Inzicht en overzicht houden van het 
totale onderzoeksportfolio;

• Administratief; 
• Projectinhoudelijk (bijvoorbeeld het 

inhoudelijk en procesmatig begeleiden 
van groepen); 

• Zorgen voor een continu uitdagende 
en inspirerende omgeving voor 
ondernemersgroepen; 

• Kenniscoördinatie; 
• Communicatie; 
• Secretariaat.

Stimuland is gevraagd om de loketfunctie 
op zich te nemen, mede namens BO 
Akkerbouw. Momenteel is Stimuland bezig 
met de inrichting van het loket.

De ondernemersgroepen en ondernemers binnen het praktijknetwerk dienen 
kwalitatief hoogwaardig gefaciliteerd te worden. Daarom wordt er een centraal 
loket ingericht dat als een helder en bekend aanspreekpunt fungeert voor telers, 
ondernemersgroepen en partijen die met het duurzaam praktijknetwerk willen 
samenwerken.

5. HET CENTRALE LOKET
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Hierbij kan worden gedacht aan de 
volgende elementen:  

1. Adequate begeleiding bij de uitvoering 
van nieuwe onderzoeken en pilots; 

2. Een professionele opzet op het gebied 
van kennisverspreiding vanuit het 
praktijknetwerk naar collega-telers; 

3. Vergoeding aan deelnemende telers 
voor eventuele teeltrisico’s die het 
gevolg zijn van nieuw onderzoek; 

4. Vergoeding aan deelnemers voor 
hun bijdrage aan onderzoek en het 
verspreiden van kennis naar collega’s; 

5. Telers die deelnemen aan het nieuwe 
kennisnetwerk belonen via het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB);

6. Experimenteerruimte in het kader van 
bijvoorbeeld bemestingsruimte en 
koolstofvastlegging. Deze ruimte is nodig 
om innovatieve projecten te kunnen 
uitvoeren. 

Voor een deel vindt deze facilitering plaats 
door het centrale loket. Tevens is duidelijk 
dat de overheid inmiddels beschikt over een 
aantal instrumenten die in dit kader een rol 
kunnen spelen. In het kader van Innovatie op 
het boerenerf zijn er nieuwe faciliteiten op 
het gebied van scholing, kennisoverdracht 
en -deling en praktijknetwerken beschikbaar 
gekomen. Vooral de invulling van 
aandachtspunt 3 en 4, de vergoedingen 
aan deelnemers voor deelname aan 
onderzoeken en eventuele teeltrisico’s, 
verdienen aandacht. In elke onderliggende 
projectbegroting dient daarover een 
afspraak te worden gemaakt3. 

We hebben uit reacties van telers gemerkt 
dat sommigen het op prijs zouden stellen 
dat deelname aan het netwerk gepaard gaat 
met het uitreiken van een “predicaat” aan de 
deelnemende akkerbouwers, waardoor zij 
kunnen laten zien dat zij deelnemer zijn aan 
het praktijknetwerk en het netwerk kunnen 
uitdragen. Individuele ondernemers kunnen 
dit predicaat gebruiken in hun profilering. 
Het advies aan het netwerk is om gehoor te 
geven aan het verzoek van sommige telers 
en een praktische uitwerking te geven aan 
een ‘predicaat’ als bewijs van deelname aan 
het netwerk.

In de toekomst moet worden nagedacht 
of de stuurgroep van het praktijknetwerk 
(of een speciale commissie) aanmeldingen 
van nieuwe ondernemersgroepen gaat 
beoordelen alvorens toetreding tot het 
praktijknetwerk kan plaatsvinden. Hierdoor 
kunnen een aantal zaken worden geborgd, 
zoals dat telers aan het stuur staan en er 
kennisverspreiding plaatsvindt.

Het succes van het netwerk valt of staat met voldoende deelname door en inzet 
van de telers. Het moet voor de ondernemersgroepen aantrekkelijk zijn om 
zich aan te sluiten bij het netwerk. Een eerste voorwaarde is dat er vanuit de 
trajecten voldoende inhoudelijke aanknopingspunten zijn. Daarnaast dienen de 
deelnemende telers(groepen) kwalitatief hoogwaardig te worden gefaciliteerd, 
blijvend te worden geïnspireerd en dienen eventuele overige belemmeringen te 
worden weggenomen.

3. Voor aandachtspunt 3, een vergoeding aan deelnemers voor eventuele teeltrisico’s, is nog geen overheidsbeleid. LNV en BO 

Akkerbouw gaan actief op zoek naar een adequate oplossing. Wellicht dat in deze leemte wordt voorzien door het zogenaamde 

omschakelfonds dat bij het ministerie van LNV in ontwikkeling is. 

6. FACILITERING TELERS EN 
ONDERNEMERSGROEPEN
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Het netwerk beoogt een open karakter te 
hebben en zal gericht zijn op samenwerking 
met en versterking van andere initiatieven 
en programma’s, zoals bijvoorbeeld 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
(DAW) en het Nationaal Programma 
Landbouwbodems. Ook zou het netwerk 
aansluiting moeten vinden bij al bestaande 
projecten en/of netwerken. We adviseren 
dus niet zozeer een nieuw netwerk naast 
bestaande netwerken, maar willen juist met 
het praktijknetwerk verbinding brengen 
tussen innovatieve ondernemersgroepen.

Ketenpartijen zijn in hun rol van 
toeleverancier en/of afnemer een belangrijke 
bron van informatie voor de teler en telers 
hechten veel waarde aan de adviezen van 
de adviseurs van deze partijen. Als actieve 
erfbetreders en met kwalitatief hoogstaande 
adviseurs, kunnen toeleveranciers een 
belangrijke ondersteunende rol spelen 
om toegevoegde waarde te leveren 
in het netwerk en de bijbehorende 
ondernemersgroepen. 

‘Ik zie een duurzaam 
praktijknetwerk voor 
kennisuitwisseling als een 
essentiële pijler voor transitie 
naar een meer duurzame 
akkerbouw. Ook binnen 
het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer is er de opgave hoe 
kennis te verspreiden van regio 
tot regio, van thema tot thema. 
Dit praktijknetwerk kan daar een 
functie in bedienen: het ophalen 
van én laten landen van kennis 
op het boerenerf.’

7. SAMENWERKING MET ANDERE 
INITIATIEVEN EN KETENPARTIJEN

-  Hedwig Boerrigter, kennismakelaar bij 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
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Taken stuurgroep: 

• (Eind)verantwoordelijk voor het 
functioneren van het praktijknetwerk; 

• Vaststellen en bewaken van de agenda 
van het praktijknetwerk; 

• Besluitvorming over 
inrichting praktijknetwerk en 
ondernemersgroepen; 

• Besluitvorming over nieuwe projecten 
en financiële afspraken; 

• Bewaken meerwaarde netwerk voor de 
gehele akkerbouw; 

• Verantwoordelijk voor het aanhaken 
van ketenpartijen, overheden 
en kennisinstellingen bij het 
praktijknetwerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel samenstelling stuurgroep:  

• Een onafhankelijk voorzitter met 
akkerbouwkennis;5 

• Vijf vertegenwoordigers van de telers uit 
de ondernemersgroepen;6 

• Een adviseur namens het ministerie van 
LNV; 

• Een adviseur namens de Wageningen UR 
(onderdeel Wageningen Plant Research, 
open teelten); 

• Een adviseur namens BO Akkerbouw; 
• Een directeur van het centraal loket van 

het praktijknetwerk (tevens secretaris 
van de stuurgroep). 

In het kader van de beoogde brede 
betrokkenheid van alle stakeholders wordt 
een klankbordgroep ingericht. De gedachte 
is dat partijen die het praktijknetwerk 
steunen in de klankbordgroep plaats nemen.

Het netwerk wordt gekoppeld aan BO Akkerbouw4. De besturing van het netwerk 
wordt in handen gelegd van een Stuurgroep, die op basis van een grote mate van 
zelfstandigheid haar werk doet.

4. BO Akkerbouw is als brancheorganisatie vertegenwoordiger van alle betrokkenen aan de bedrijfsleven zijde (uitgangsmateriaal, teelt, 

handel en verwerking). Daarnaast heeft BO rechtspersoonlijkheid en kan namens het netwerk verplichtingen aangaan. 

5. Te benoemen door het bestuur van BO Akkerbouw op voordracht van de stuurgroep. 

6. Bijvoorbeeld uit elk groot teeltgebied één vertegenwoordiger (Noordelijke klei, Veenkoloniën, Polders, Zuidwestelijke klei en zand/löss). 

De ondernemersgroepen doen de bindende voordracht en de benoeming vindt plaats door het bestuur van BO Akkerbouw. 

8. BESTURING
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Aan partijen die een beroep doen op (een 
van de groepen van) het netwerk, wordt 
gevraagd in hun projectbegroting rekening 
te houden met de kosten verbonden aan 
een goede begeleiding en facilitering van 
de deelnemende telers. Ook dient in de 
projectbegrotingen een voorziening voor 
eventuele teeltrisico’s te zijn opgenomen. 

Ondernemersgroepen hebben behoefte 
aan inhoudelijke en procesmatige 
ondersteuning. Dit wordt gefinancierd door 
telersbijdragen aangevuld met bijdragen uit 
van toepassing zijnde subsidieregelingen, 
zoals SABE. Het centrale loket “ontzorgt” 
de groepen door het ondersteunen bij 
aanvragen.

Ondernemersgroepen die participeren 
in projecten en pilots worden extra en 
intensief begeleid en gefaciliteerd. Dit wordt 
gefinancierd uit de projectbegrotingen en 
van toepassing zijnde regelingen, zoals SABE 
en het programma Kennis op Maat van de 
Topsector Agro & Food.

Ondernemersgroepen die vooral gericht 
zijn op interne kennisdeling en niet actief 
participeren aan het praktijknetwerk, dienen 
de kosten voor begeleiding zelf te dragen.

Veruit de belangrijkste activiteiten van het 
praktijknetwerk zijn kennisontwikkeling, 
kennisvalorisatie en kennisverspreiding. 
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd 
van het ministerie van LNV, die daarvoor 
een regeling tot ondersteuning van 
praktijknetwerken kent en BO Akkerbouw 
in samenhang met de verspreiding van 
kennis vanuit het programma onderzoek en 
innovatie.

We tekenen wat betreft de bijdrage van 
het ministerie van LNV hierbij wel aan te 
begrijpen dat het departement gebruik 
wil maken van de SABE regeling, maar dat 
om het netwerk het juiste perspectief op 
continuïteit te bieden een andere wijze van 
financieren de voorkeur heeft. Structurele 
financiering is noodzakelijk.

Het is de bedoeling dat de algemene kosten van het netwerk grotendeels 
worden voorzien door bijdragen vanuit regelingen voor ondersteuning van 
praktijknetwerken van het ministerie van LNV en een bijdrage vanuit BO 
Akkerbouw. Deze kosten zullen enkele tonnen per jaar bedragen. Ook lijkt het 
logisch om per project of pilot dat via het netwerk wordt ondergebracht bij telers, 
een beperkte afdracht toe te passen ter financiering van deze algemene kosten 
van het netwerk.

9. WAT KOST HET EN WIE FINANCIERT?
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Dit advies over het opzetten van het praktijknetwerk is begin 2021 aan relevante 
partijen voorgelegd. Daarbij is de vraag gesteld aan partijen om de intentie uit te 
spreken samen te werken met het nieuwe netwerk. Als definitief bekend is wie 
willen meedoen, is het vervolgens aan Brancheorganisatie Akkerbouw om ervoor 
te zorgen dat het netwerk zo snel mogelijk operationeel wordt.

Categorie / naam

0 Initiatiefnemers
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Brancheorganisatie Akkerbouw

I (Sector)organisaties
LTO vakgroep akkerbouw 
Nederlandse Akkerbouw Vakbond 
NAJK 

II Overheden
Provincies via IPO
Unie van Waterschappen
Nationaal Programma Landbouwbodems

III Kennisinstellingen / kennispartners
Wageningen University & Research (onderdeel Wageningen Plant Research, open teelten)
Louis Bolk Instituut
Stiching Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA)
IRS
Agrarische Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve
Vertify
Topsector Agri & Food
Delphy

IV Ketenpartijen
Agrifirm 
Avebe 
Cosun 
CZAV 
Koopmans Meel 
Van Iperen 
NAO 
Vavi 
Comité van Graanhandelaren
Plantum

10. INTENTIEVERKLARING
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Ondertekenaars nemen het volgende in overweging:

1. De Nederlandse akkerbouw is een bloeiende en moderne bedrijfstak. De 
sector heeft een goede uitgangspositie om de uitdagingen op het gebied van 
Kringlooplandbouw voor een duurzame voedselproductie aan te gaan. De kwaliteit 
van het ondernemerschap is hoog. We hebben te maken met sterke ketens van 
uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking en er is in Nederland een stevige basis 
voor een uitstekende kennisinfrastructuur.  

2. Boeren hebben zelf veel inzicht en kennis. Voorwaarde voor een succesvolle transitie is 
dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis, vakmanschap en ervaringen van de 
akkerbouwers zelf.  

3. Akkerbouwers en aanverwante partijen doen veel aan onderzoek en innovatie. De 
revenuen hiervan dienen zo effectief mogelijk worden ingezet ten behoeve van de 
sector. Er is bij de sector (uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking), de overheid 
en kennisinstellingen een brede behoefte vastgesteld tot het vormen van een breed 
praktijknetwerk van akkerbouwers dat kan worden ingezet bij het ontwikkelen van 
nieuwe kennis en het laten landen van deze kennis in de praktijk/ op het boerenerf.  

4. Uit de gesprekken met vrijwel alle stakeholders komt naar voren dat de 
ondernemersgroepen van voormalig Stichting Veldleeuwerik worden gezien als grote 
meerwaarde.  

5. Ook hebben veel ondernemersgroepen van voormalige Veldleeuweriktelers aangegeven 
door te willen gaan.  

6. Met het beëindigen van Veldleeuwerik is echter ook de borging van de werkwijze voor de 
ondernemersgroepen en individuele telers weggevallen. Het risico dat daarmee ontstaat 
is dat op termijn de ondernemersgroepen verworden tot reguliere studieclubs. Op 
termijn zullen de ondernemersgroepen dan uit elkaar vallen. De aanpak van bestaande 
ondernemersgroepen dient derhalve te worden gemoderniseerd.  

7. Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw te benutten om op de praktijk toegesneden 
landbouwbeleid op te stellen.  

8. In een nieuw op te richten praktijknetwerk dient een slimme verbinding te zijn 
tussen de wens van de telers om te werken aan duurzaamheid met hun regionale 
ondernemersgroepen en de wens van de sector, de overheid en het onderzoek om te 
komen tot een hoogwaardig praktijknetwerk van akkerbouwers als onderdeel van de 
totale kennisinfrastructuur. 

9. De doelstelling is om zoveel mogelijk telers te verbinden aan het netwerk. Alle 
groepen van telers met een vergelijkbare doelstelling wordt gevraagd om aan het 
netwerk deel te nemen. Veelal worden deze telersgroepen ook geformeerd bij nieuwe 
onderzoekstrajecten, experimenten, projecten, demo’s en pilots.  
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10. Voor het instellen van het nieuwe brede praktijknetwerk zijn afspraken nodig over 
de nieuwe institutionele samenwerking tussen de ondernemersgroepen, de centrale 
coördinatie, sectorpartijen, overheden en kennisinstellingen. Het gaat hierbij om 
inhoudelijke zaken, het uitwerken van een nieuwe werkwijze, de toekomstige 
governance en financiering.  

11. Er uitzicht is op financiering van de algemene kosten van het netwerk door middel van 
bijdragen van BO Akkerbouw en het ministerie van LNV. Het ministerie van LNV geeft de 
mogelijkheid om in het kader van het programma ‘Innovatie op het boerenerf’ subsidie 
aan te vragen voor de ondersteuning en werkorganisatie van praktijknetwerken.  
 

Ondertekenaars hebben de intentie om: 

1. Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw gezamenlijk te initiëren en ondersteunen. De 
positie van de akkerbouwer staat bij dit netwerk centraal (‘Bottom up’).  

2. Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw te koppelen aan BO Akkerbouw. BO 
Akkerbouw zorgt ervoor dat het netwerk op basis van een grote mate van autonomie 
functioneert.  

3. Stichting Stimuland de centrale coördinatie en loketfunctie te laten vervullen voor het 
Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw en de bijbehorende ondernemersgroepen.  

4. Bij het samenstellen van ondernemersgroepen voor nieuwe onderzoeken en projecten 
in de akkerbouw samen te werken met het praktijknetwerk.  

5. Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw te benutten voor de vraagarticulatie ten 
behoeve van het ‘Programma Onderzoek en Innovatie’ van BO Akkerbouw en als 
intermediair te laten fungeren voor de verspreiding van kennis en ervaringen die zijn 
opgedaan in het kader van het ‘Programma Onderzoek en Innovatie’.  

6. Bij het communiceren van nieuwe kennis en inzichten naar akkerbouwers gebruik te 
maken van het praktijknetwerk. 
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Ondertekenaars

Carola Schouten namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dirk de Lugt namens de Brancheorganisatie Akkerbouw

Jaap van Wenum namens de LTO vakgroep akkerbouw

Teun de Jong namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Leendert Jan Onnes namens het NAJK

Henk Staghouwer namens de provincie Groningen / het Interprovinciaal Overleg

Dirk Siert Schoonman namens de Unie van Waterschappen

Jan Jacob van Dijk namens het Nationaal Programma Landbouwbodems

Ernst van der Ende namens Wageningen University & Research

Chris Koopmans namens het Louis Bolk Instituut

Henk Westerhof namens Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA)

Jan Willem van Roessel namens IRS

Charlotte van Sluijs-Poppe namens Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve

Johan Kos namens Vertify

Kees de Gooijer namens de TKI Agri & Food

Jacco van der Wekken namens Delphy

Willem Unger namens Agrifirm

Arjan de Rooij namens Avebe

Gert Sikken namens Cosun

Antoon van Vugt namens CZAV

Dirk Bakker namens Van Iperen

Dick Hylkema namens de NAO

Hylke Brunt namens de VAVI

Niels Louwaars Plantum

Matthé Vermeulen Het Comité van Graanhandelaren

10. INTENTIEVERKLARING
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