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Voor de periode 2012-2020 is gewerkt aan 
de uitvoering van het zogenaamde Groene 
boekje door het samenwerkingsverband 
InnovatieVeenkoloniën. Het programma 
beoogde om de afgeschafte specifieke GLB-
zetmeelaardappel steun voor telers en industrie 
te compenseren door het uitvoeren van een 
breed gedragen innovatieprogramma. Het 
teeltjaar 2019 is het laatste jaar waarin de telers 
nog een (lage) compensatie ontvangen in de 
vorm inkomenssteun, na 2019 zal de z.g. flat 
rate gelden in de gehele EU. 

Hoewel de aardappelzetmeelsector in de 
Veenkoloniën sinds 2012 zich financieel goed 
verbeterd heeft, is niet gezegd dat vanaf 2019 
er geen zorgen of uitdagingen meer zijn. Naast 
de zetmeelaardappel leunt het bouwplan op 
twee pijlers: graan en suikerbiet. Het financieel 
rendement van het laatste gewas staat met 
de afschaffing van het suikerquotum in 2017 
ten opzichte van 2012 onder druk. Verder is 
ongewis hoe de gevolgen zullen zijn van de 
‘Parijsafspraken’ t.a.v. het klimaat, voor de 
landbouw en de verwerkende industrie. 

Voor het realiseren van een sterke agrarische 
sector is nodig dat het innovatieprogramma 
wordt doorgezet. Het programmabureau 
ziet voor de periode na 2020 een complex 
van vragen en uitdagingen op het gebied 
afkomen die zonder samenwerking met en 
coördinatie van alle stakeholders in het gebied 
niet eenvoudig verder gebracht kunnen 
worden. Ook zien we de samenwerking en 
een verdergaande programmatische aanpak als 
essentiële voorwaarde om te voldoen aan de 
wensen vanuit de samenleving.

Dit rapport gaat in op het Veenkoloniaal 
landbouwplan vanaf 2020.
 

Inhoudsopgave 1.	Inleiding

InnovatieVeenkoloniën	is	een	sterk	en	flexibel	agro-netwerk	van,	voor	en	door	
ondernemers	in	en	rond	de	Veenkoloniën,	in	samenwerking	met	overheden,	onderwijs	en	
onderzoeksinstellingen.	Doel	van	InnovatieVeenkoloniën	is	om	te	zorgen	dat	agrariërs	in	
de	regio	op	termijn	onafhankelijk	zijn	van	extra	overheidssteun.	Dit	willen	we	bereiken	
door	het	rendement	van	de	boerenonderneming	te	verhogen	en	te	verduurzamen	met	
behulp	van	een	professioneel	en	innovatief	kennisnetwerk.	
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De Veenkoloniën nemen in de Nederlandse 
landbouw een unieke plaats in. Voornamelijk 
vanwege de bodemsamenstelling (bonte 
gronden met plaatselijk veel koolstof in 
de bodem), het typerende bouwplan (drie 
akkerbouwgewassen en weinig vee), de 
aanwezigheid van sterke ketenpartijen (Avebe 
en Cosun) én de goede samenwerking tussen 
de diverse regionale stakeholders (overheden, 
onderzoek en onderwijs). Landbouw is 
grootschalig waarbij de verwaarding van de 
primaire grondstoffen voornamelijk verderop in 
de verwerkingsketen gerealiseerd wordt.

Het	collectief	als	fundament
Beleid voor biodiversiteit en duurzaamheid 
gericht op individuele telers (en hun bouwplan) 
lijkt niet effectief. Een gebiedsgerichte 
aanpak gedragen door het collectief van 
telers-omgeving-kennis-overheid en industrie 
vraagt om een partij die voor verandering kan 
zorgen. InnovatieVeenkoloniën is dat collectief 
en wil samen met de regionale partners het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
benutten om de regio verder te versterken. 
Tevens gaan we binnen de regiodeal natuur-
inclusieve Landbouw Noord-Nederland aan de 
gang met biodiversiteit.

In de regio is een uitstekende, goed 
georganiseerde bestuurlijke en 
programmatische basis die al zeker 10 jaar 
functioneert. Via de Agenda Veenkoloniën 
(Groningen, Drenthe en gemeentes) en 
InnovatieVeenkoloniën (bedrijfsleven, 
waterschappen en onderwijs) kunnen de 
uitdagingen in de landbouw snel worden 
aangepakt. Het programmabureau 
InnovatieVeenkoloniën kan de coördinerende 
en sturende taak op zich nemen.

De	troefkaart	van	de	regio
De kracht van de landbouw in de Veenkoloniën 
bestaat uit de grootschaligheid van de 
percelen, sterke industriële partners, goede 
samenwerking tussen de overheid,  
het bedrijfsleven, kennisinstellingen,  
de goede bewerkbaarheid van 
landbouwbodems, een goed watersysteem 
en sterke sociale banden. Dit maakt dat er 
juist in de Veenkoloniën goede kansen liggen 
om aan de slag te gaan met de eiwittransitie, 
het realiseren van een kringlooplandbouw, 
biobased gewassen, precisielandbouw en  
big data, bodemverbetering en biodiversiteit. 

De landbouw, en de mogelijkheden voor de 
winning van plantaardige eiwitten, zijn de 
troefkaart voor een sterke economie in de regio. 
Het inzetten op de winning van plantaardig 
eiwit in de regio sluit goed aan bij de landelijke 
thema’s als de Kringloopvisie (eiwitproductie in 
eigen regio) en de klimaataanpak (eiwittransitie, 
productie met lage emissies).

Tijd	om	te	oogsten
Afgelopen jaren is door de Innovatie-
Veenkoloniën een fundament gelegd 
voor doorontwikkeling van de landbouw 
en de uitrol van innovatieve technieken. 
De brede samenwerking in de regio met 
resultaatgerichtheid in combinatie met de  
no-nonsense mentaliteit zorgen voor een 
goede kweekvijver voor landbouwinnovaties. 
De huidige ondersteuning van de programma’s 

is tot 2020. De regiegroep Veenkoloniën wil 
deze projecten ook na 2020 kunnen blijven 
doorzetten en omzetten in praktijk. Samen 
willen we aan de gang. Voor nu en de volgende 
generaties.
 

2.	De	natuurlijke	troef	van	de	Veenkoloniën

In	de	Veenkoloniën	is	landbouw	prominent	aanwezig.	Zo’n	66%	van	de	oppervlakte	van	
de	Veenkoloniën	is	landbouwgrond.	Het	gehele	‘agrocluster’,	de	agrarische	sector	samen	
met	de	toeleverende	en	verwerkende	bedrijven,	is	van	wezenlijk	belang	voor	de	regionale	
economie,	het	cultuurlandschap,	de	biodiversiteit	en	de	werkgelegenheid.	De	landelijke	
transitie	naar	een	duurzame	kringlooplandbouw,	heeft	bij	ons	in	de	Veenkoloniën	dan	
ook	grote	impact.	

De	kracht	van	de	Veenkoloniën	is:
• Grootschaligheid van de percelen
• Sterke industriële partners
•  Goede samenwerking overheden, 

bedrijfsleven, kennisinstellingen  
en onderwijs

•  Goede bewerkbaarheid  
van de landbouwbodems

• Goed watersysteem
• Sterke sociale banden

De	uitdagingen	van	de	landbouw		
in	de	Veenkoloniën	zijn:
• Economie versterken
• Biodiversiteit verhogen
• Kringlopen beter sluiten
• Eiwitproductie verhogen
• Wegnemen milieu-emissies

Samengevat:
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Na	2020	zullen	duurzaamheid,	aandacht	voor	de	bodem	en	de	gevolgen	van	de	
klimaatverandering	nog	meer	leidend	worden	voor	de	akkerbouw	dan	dat	ze	nu	al	zijn.		
In	het	kort	worden	de	belangrijkste	trends	hieronder	behandeld.

3.1	Klimaat	en	CO2	
De landbouw waaronder de akkerbouw zal 
een versterkte opgave krijgen ten aanzien 
van het klimaat. De emissie1 van CO2 (en 
andere broeikasgassen) door de sector zal 
moeten worden verlaagd als onderdeel 
van de afspraken die volgen uit het Parijse 
klimaatakkoord. De emissies ten gevolge van 
het agrarisch landgebruik zullen per 2030 
met 0,5 Mton CO2-equivalenten moeten 
zijn gereduceerd (status maart 2019). Naast 
eventuele besparingen op het terrein van 
energie (diesel en elektriciteit) zijn er twee 
belangrijke thema’s op het gebied van 
akkerbouw en klimaat. 
In de eerste plaats het gebruik van stikstof 
in de akkerbouw voor het bemesten van de 
bodem en gewassen en in de tweede plaats 
de mogelijkheden van ‘carbon capture’ of 
‘koolstofvastlegging’, doormiddel van de 
vastlegging van CO2 in organische stof in de 
bodem. 
Het energiegebruik van de productie 
van stikstofkunstmest en de emissies die 
vrijkomen bij het bemesten van gewassen 
met stikstofhoudende meststoffen zijn een 
belangrijk onderdeel in de carbon footprint 
van akkerbouwproducten. De verplichting 
om de emissie te reduceren is een bedreiging 
voor de akkerbouw, maar biedt mogelijk ook 

kansen voor extra inkomsten via het realiseren 
van extra reductie of koolstofvastlegging in de 
Veenkoloniën. Tevens kan de akkerbouw in 
de Veenkoloniën inzetten op het leveren van 
extra plantaardig eiwit ten behoeve van de 
zogenaamde eiwittransitie. 

3.2		Veenoxidatie
Een actueel thema in de regio is de 
veenoxidatie. Dit speelt zowel in het ‘echte’ 
veenkoloniale gebied, maar ook in de rand (het 
klei op veen gebied). In de landbouwbodems in 
het gebied zit ook veel meer CO2 opgeslagen 
dan in andere landbouwgebieden. De komende 
jaren is zeker vanuit de waterschappen en 
de provincies veel aandacht voor dit thema. 
Vooralsnog lijkt het vermijden van een echte 
aanpak van deze problematiek te zitten in het 
niet willen/kunnen kiezen tussen het peil als 
uitgangspunt of de functie als uitgangspunt. 
Er is behoefte aan maatwerk voor het gebied 
om de koolstof in de bodem zo goed mogelijk 
vast te houden en tegelijkertijd de agrarische 
bedrijvigheid te behouden en te versterken.

3.3	Duurzame	energie
Anno 2019 is er druk om landbouwgronden 
beschikbaar te krijgen voor grootschalige 
zonneparken. Voor de individuele akkerbouwer 
een aantrekkelijk optie omdat hier grote 

subsidiebedragen mee gemoeid zijn. Naast 
dat dit landschappelijk niet aantrekkelijk 
lijkt, kan dit bij een brede uitrol de 
grondstoffenvoorziening van de verwerkende 
industrie bedreigen. Feitelijk speelt hier dezelfde 
discussie als bij een grootschalige uitrol van 
bosbouw: willen we goede landbouwgrond 
langjarig onttrekken aan de voedselproductie? 
Daarbij speelt ook de vraag of de grond het 
beste kan worden gebruikt voor de productie 
van voedsel, biomassa en koolstofvastlegging of 
beter alleen voor duurzame energie.
Wellicht dat biogas een meer aantrekkelijk 
optie is om uit te werken omdat hiervan 
voorstelbaar is dat het meerdere doelen kan 
dienen, zoals duurzame opwekking, reductie 
van methaanemissies en het beter sluiten 
van kringlopen. Biogas zal kunnen worden 
geproduceerd door reststromen te verzamelen 
en om te zetten naar energie en digestaat. Dit 
biedt ook mogelijkheden voor de veeteelt en 
akkerbouw om nauwer samen te werken in 
het kader van een meer circulaire economie, op 
voorwaarde dat de resterende mineraalstromen 
uit het digestaat grootschalig ingezet mogen en 
kunnen worden om de bodem en gewassen te 
bemesten.

3.4	Bodem
De bodem is de basis voor alles bij de 
plantaardige productie. Na 2020 zal de wens 
naar een verbeterde bodemgezondheid, 
bodembiodiversiteit, een verbeterde organische 
stof huishouding, de benutting van meststoffen 
nog sterker zijn dan bij de start van het huidige 
programma InnovatieVeenkoloniën. In de 
periode van het Groene boekje (tot 2020) 

3.	Trends	in	de	akkerbouw	voor	na	2020

1De landbouw is in tegenstelling tot wat vaak wordt gesteld een bron van CO2. Al het vastgelegde CO2 in de vorm van voedsel en veevoer 
telt in klimaattermen niet werkelijk mee. Alleen als we significant CO2 vastleggen in organische stof in de bodem kan er mogelijk een netto 
CO2-vastlegging zijn. Of als we CO2 vastleggen via chemicaliën/materialen die langjarig onttrokken worden aan de koolstofcyclus.

zullen deze onderwerpen niet zijn opgelost, 
maar hopelijk worden de eerste oplosrichtingen 
duidelijk. Tevens is het nodig om te zoeken 
naar oplossingen die bijdragen aan een hogere 
weerbaarheid van de bodem en het gehele 
teeltsysteem tegen ziekten en plagen.
De bodemkwaliteit staat onder druk door 
diverse oorzaken: 
•  Aanscherping van de mestwetgeving in 

combinatie met een bouwplan die moet 
zorgen voor rendement

•  Toename van de bodemverdichting, de 
afname van de bodemgezondheid

•  Extreme buien en de drogere zomers

De beschikbaarheid van zoet water 
neemt mede daardoor af. Een slechte 
bodemkwaliteit resulteert in een bodem 
die geen water meer vasthoudt en waar 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
heel gemakkelijk af- en uitspoelen naar het 
grond- en oppervlaktewater. Een slechte bodem 
resulteert uiteindelijk ook in een verminderde 
opbrengst. De negatieve tendens wordt binnen 
de sector steeds meer onderkend en dit leidt tot 
een hernieuwde belangstelling voor de bodem.

Na 2020 is de ambitie binnen de sector om  
te produceren met:
•  Meer aandacht voor bodemverdichting
•  Meer aandacht voor bodemleven
•  Een verbeterde organische stof huishouding
•  Nog betere benutting van nutriënten in 

meststoffen
•  Meer eigen kennis van de bodem
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3.5	Water
Waterkwantiteit
De invalshoek voor het thema klimaat lijkt 
naast de gewenste reductie van CO2-emissies 
door de landbouw vooral te worden ingegeven 
door de waterproblematiek als gevolg van de 
klimaatverandering. Veel water in korte tijd en 
op het verkeerde moment zet de rendementen 
onder druk. Vergaande samenwerking met de 
overheden en waterschappen blijft ook na 2020 
voor de hand liggend. 
Ook droogte tijdens het groeiseizoen kan 
in sommige jaren van enorme invloed zijn. 
Duidelijk is dat de extremen gaan toenemen. 
Een akkerbouwsysteem dat ten aanzien van 
water robuuster is, wordt een belangrijk 
thema voor de toekomst. Naast aanpassingen 
in de gewassen zelf zullen ook hydrologische 
aanpassingen nodig zijn. De Veenkoloniën 
met haar volstrekt kunstmatige water aan- en 
afvoersysteem zouden in principe geschikt zijn 
om dergelijk ingrepen (relatief) eenvoudig in te 
voeren en kunnen daarmee een voorbeeld zijn 
voor sommige andere regio’s in Nederland.

Waterkwaliteit
Daarnaast blijft waterkwaliteit essentieel. 
Aandacht voor erf- en perceel afspoeling 
(gewasbeschermingsresten, meststoffen e.d.) is 
er nu al, de vraag is hoe in de toekomst perceel 
afspoeling verder te beperken indien we toe 
willen naar schoon water in alle waterlopen in 
de regio. De Kaderrichtlijn Water (KRW) schept 
een richtinggevend kader.

3.6	Gewasbescherming
De trend dat de beschikbare middelen zullen 
afnemen c.q. dat het gebruik verder onder 
druk komt, is concreet, ook na 2020. Sommige 
ziekten hebben te maken met de intensieve 
teeltwijze in de Veenkoloniën (bijv. aaltjes). 
Extensivering van de huidige teelt lijkt daarmee 
een logische oplossingsrichting, maar zal zonder 
een voldoende aantrekkelijk economische 
alternatief niet realistisch zijn. Centraal voor de 
reductie van gewasbeschermingsmiddelen staat 
de continue ontwikkeling van ziektebestendige 
rassen. De verdere ontwikkeling van moderne 
veredelingstechnieken is hiervoor noodzakelijk. 
Daarnaast is er een stroom van groene en 
natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen 
waarvan de effectiviteit niet goed bekend 
is of zelfs nog geheel ontbreekt. Toelating 
van dergelijke middelen is in de praktijk net 
zo kostbaar en moeilijk als met de echte 
chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Na 2020 zal er meer aandacht zijn voor:
•  Plantweerbaarheid en plantgezondheid
•   Plaats specifiek toepassen van 

gewasbeschermingsmiddelen
•  Specifieke en doelgerichte 

gewasbeschermingsmiddelen in plaats  
van breed werkende middelen

•  De inzet van groene middelen
•  Inzicht hoe bodembiologie effectief  

in te zetten
•  Ontwerpen en inrichten weerbaar 

teeltsysteem
•  Mogelijke aanpassingen aan mechanisatie
•  Weerbaarheid teelt transparant maken 

en handelingsperspectief geven aan 
akkerbouwer
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3.10	Vergroening	en	natuur	inclusief	
en	biodiversiteit
Het huidige GLB zal na 2020 overgaan in een 
nieuwe beleidsperiode. Het Programmabureau 
verwacht dat maatregelen rond vergroening 
zullen worden voortgezet. In welke vorm is nog 
onduidelijk. De positie van o.a. vanggewassen, 
akkerranden en allerlei andere zaken zijn 
niet zeker. Initiatieven zoals de provinciale 
natuur-inclusieve landbouw strategieën ziet 
het Programmabureau als belangrijke nieuwe 
vormen van beleid, die direct aansluiten op 
mogelijk toekomstig ‘GLB-beleid’.  
Verder is er hier een nauwe relatie met het 
thema water (2.3).
De roep van de samenleving om verbetering 
van de ‘biodiversiteit’ is breed gedragen. 
Technisch zullen velen in de sector dit mogelijk 
zien als meer van hetzelfde, is dit niet 
immers ‘vergroening’ en ‘natuur-inclusief’. 
Als grootverbruiker en beeldbepaler in het 
landschap zal de landbouw hier een belangrijke 
functie kunnen vervullen. Wel lijkt het publieke 
debat zich soms te vernauwen tot een aantal 

iconische soorten (wilde bij, grutto, grauwe 
kiekendief). Belangrijk is dat bij de grote 
verscheidenheid van soorten, habitatten, 
landschapstypen en grondgebruik erkend 
wordt dat elke streek anders is en dat er geen 
eenheidsworst aan maatregelen bestaat om de 
biodiversiteit te verbeteren. Maatwerk voor een 
gebied als de Veenkoloniën is nodig.

3.11	Provinciale	focus	op		
natuur-inclusief
Vanuit de beide provincies wordt via de 
regiodeal natuur-inclusieve landbouw meer 
dan in het verleden aandacht gevraagd voor de 
integratie van natuur met landbouw. 
Het collectief zal in gezamenlijkheid de overall 
doelstelling van biodiversiteit/vergroening 
moeten vormgeven. Nu de regiodeal is 
goedgekeurd, zal InnovatieVeenkoloniën het 
platform kunnen zijn om de ambities op het 
gebied van natuur-inclusieve landbouw (vanuit 
beide provincies) voor het veenkoloniaal gebied 
vorm te geven. 

3.7	Nieuwe	gewassen
Het huidige bouwplan in de Veenkoloniën 
bestaat uit drie gewassen; zetmeelaardappel, 
suikerbiet en graan. Vaak worden alternatieven 
aangedragen die (slechts) de huidige waarde 
(per hectare) van granen benaderen. Het 
Programmabureau heeft de visie dat de 
potentiële waarde van alternatieven minimaal 
de waarde moet hebben als van suikerbiet 
en zetmeelaardappel om investeringen in 
nieuwe teelten mogelijk te maken. Zonder een 
goed economisch alternatief zal het huidige 
bouwplan van aardappel/suikerbiet en granen 
dominant blijven.

3.8	Precisielandbouw,	robotisering		
en	big	data
De verdere toename van technologie maakt 
van de agrariërs hightech ondernemers. De 
grootschaligheid van de Veenkoloniën maakt  
dit gebied bij uitstek geschikt om deze 
concepten te initiëren. De Veenkoloniën 
zouden zich kunnen ontwikkelen als 
demonstratiegebied voor precisielandbouw 
(PLB) voor heel Nederland. Wel is nodig dat 
alle partijen (telers, telersorganisaties en 
coöperaties) daarin een gezamenlijk belang 
zien. De toename van technologie voor alle 
teelten zal doorzetten. We moeten ons echter 
realiseren dat alle deelbelangen samenkomen 
op het ene erf/perceel van de teler. Ondanks 
de inspirerende PLB-mogelijkheden die in 
de vakliteratuur en pers verschijnen is de 
bredere implementatie van deze geavanceerde 
technieken in de akkerbouw nog beperkt. 
Blijkbaar is het economische rendement 

van Smart Farming concepten nog beperkt. 
InnovatieVeenkoloniën ziet daarbij de uitdaging 
om een uitrol van de technieken te realiseren.

3.9		Circulaire	landbouw
Het sluiten van de minerale kringlopen (N, P 
en K) is een uitdaging binnen één sector, maar 
een kans tussen sectoren. Het lijkt duidelijk 
dat lineaire ketens (mest-biomassa-product 
en afval) letterlijk eindig zijn. Een circulaire 
landbouw gaat uit van regionale kringlopen, 
zonder dat er veel input/import van (kunst)mest 
en veevoer is. Hoe groot een dergelijke regio 
is, kan moeilijk gezegd worden. De praktijk zal 
uitwijzen wat economische rendabel is. Voor de 
Veenkoloniën zal kunnen gelden dat organische 
mest een grote rol gaat spelen, maar dat in een 
circulaire economie er tegelijk ook meer gras/
veevoerareaal komt ten koste van de huidige 
drie grote teelten. Verdergaande samenwerking 
van de veeteeltsectoren met de akkerbouw lijkt 
een voor de hand liggende optie, maar in de 
praktijk (nog) lastig te realiseren. 
Daarnaast is de mineralenkringloop pas  
werkelijk gesloten als de mineralen die  
vrijkomen tijdens de verwerking en 
consumptie van voedsel en veevoer ook 
teruggevoerd worden naar het land. Wettelijke 
belemmeringen zoals de afvalstatus van 
sommige restproducten en nevenstromen 
dienen weggegenomen te worden voor een 
volledige circulaire economie.
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Opgemerkt wordt dat voor de huidige 
gewassen geldt, dat de eiwithoudende 
bijproducten vrijwel even productief zijn per 
hectare als een speciaal geteeld gewas. De 
zetmeelaardappel en, in iets mindere mate, 
de suikerbiet kunnen worden benut voor de 
winning van plantaardig eiwit en daardoor op 
het gebied van de eiwitproductie steeds meer 
concurreren met traditionele eiwitgewassen.

4.2	Regelgeving
4.2.1	Parijs/Klimaat
Het klimaatbeleid in de vorm van de reductie 
van CO2 zal naar verwachting leidend worden 
voor vele vormen van regelgeving. Naast een 
bedreiging, omdat de landbouw feitelijk een 
netto-uitstoot van CO2 oplevert, is er ook een 
kans. De landbouw is bij uitstek in staat om 
grondstoffen te leveren aan die sectoren die 
nu nog fossiel gebaseerde grondstoffen en 
producten ontvangen. Er zijn vele voorbeelden 
voorhanden zoals groene chemie op basis 
van suiker of vervanging door natuurlijke 
polymeren in materialen en hulpstoffen van 
fossiel geproduceerde polymeren (vezels, lijmen, 
bouwstoffen e.d.). Hoewel deze chemicaliën 
netto CO2 zullen kunnen uitstoten bij de 
productie zal het besparende effect ten opzicht 
van fossiel geproduceerde materialen heel groot 
zijn.

Belangrijk aandachtspunt voor de akkerbouw 
blijft bemesting. Stikstof, fosfaat en kalium zijn 
van essentieel belang voor de productiviteit 
en elke wetgeving ten aanzien van deze 
mineralen (en water via de KRW) zal invloed 
hebben. Daarbij ontstaat bij het gebruik van 

stikstofhoudende meststoffen altijd lachgas 
(N2O), een broeikasgas volgens het IPCC 298 
maal actiever dan CO2 zelf. Een landbouwsector 
zonder emissies van broeikasgassen zal dit 
lachgasprobleem moeten mitigeren. Een 
ander aandachtspunt is het zoveel mogelijk 
vasthouden en zelfs verhogen van de 
hoeveelheid koolstof in landbouwbodems.

4.2.2	GLB
Het Programmabureau verwacht strikter 
wordende regelgeving ten aanzien van de 
landbouw in Nederland. Of deze nu voortkomt 
uit Europese, nationale en/of regionale 
regelgeving, de trend lijkt onomkeerbaar. De 
landbouw zal verder moeten vergroenen, de 
wens om landschappelijke en natuurwaarden te 
dienen wordt groter en zijn uiteindelijk ook de 
‘license to produce’ voor de sector. 
Europees is er voorgenomen beleid om 
versterkt te vergroenen (en de biodiversiteit 
te verbeteren). Onduidelijk is nog hoe dit 
vorm gegeven zal worden in het nieuwe GLB 
na 2020. De discussie rond inkomenssteun 
via pijler 1 en aanvullend beleid via pijler 2 is 
niet afgerond. Door de Brexit is er ook een 
heftige discussie over de hoogte van het 
landbouwbudget en de mate waarin verder 
convergentie tussen de lidstaten zal optreden. 
Voordelig lijkt dat de lidstaten meer ruimte 
krijgen om pijler 2 zelf in te vullen. Mogelijk 
kan hiermee een eigen Veenkoloniaal beleid 
gevoerd worden die recht doet aan het 
specifieke karakter van de regio en haar 
bouwplan.

De	externe	analyse	van	de	Veenkoloniale	landbouw	na	2020	draait	om	de	
ontwikkelingen	op	de	afzetmarkten,	(nieuwe)	wet-	en	regelgeving,	het	toekomstig	
GLB	en	maatschappelijke	discussies	over	thema’s	als	het	reduceren	van	broeikasgassen	
(klimaatakkoord),	biodiversiteitsherstel	en	kringlooplandbouw.

4.	Externe	analyse

4.1	Afzetmarkten
4.1.1	Huidige	gewassen
Van de drie hoofdgewassen in de Veenkoloniën 
zijn de suikerbiet en de zetmeelaardappel 
goed gepositioneerd. Granen zijn en blijven 
vaak onderhevig aan schommelingen in 
wereldmarkten. Niets voor niets zijn granen 
economisch vaak het sluitstuk van de teelt, 
waarbij ze wel belangrijk zijn ten behoeve van 
de rotatie en een goede bodemkwaliteit.

De precieze effecten van de suikermarkt-
deregulering van 2017 zijn niet goed in te 
schatten. Hoewel de suikerconsumptie onder 
druk staat, lijkt deze industrie via de productie 
van groene chemicaliën goede nieuwe 
afzetmogelijkheden gevonden te hebben. 
Verbeterde verwerkingsprocessen waarbij 
ook andere componenten geïsoleerd worden 
kunnen de waarde per ton bieten komende 
jaren verder verbeteren. 

Ook de zetmeelaardappelteelt heeft zich 
ontworsteld aan de tijden waarbij subsidie 
nodig was om de teelt in de benen te 
houden. Avebe heeft met haar strategie van 
verdere verwaarding van componenten uit 
de aardappel, zoals eiwit, laten zien dat de 
zetmeelaardappel een van de pijlers van het 
veenkoloniale bouwplan kan blijven. Ook 
de zetmeelproducten van Avebe, met name 
die, die verder gemodificeerd zijn tot nieuwe 

functionaliteit voor voedingsmarkten, bieden 
wereldwijd volop potentieel. De steeds 
groeiende wereldbevolking en een toegenomen 
welvaart en veranderende voedingspatronen 
bieden Avebe voldoende groeipotentieel.

4.1.2	Voedsel	en	veevoer
Voor de productie van voedsel en/of veevoer 
kunnen de Veenkoloniën een rol spelen bij de 
productie van plantaardige eiwitten. Helder 
is dat er een stijgende vraag naar (lokaal) 
geproduceerde eiwitten is. Het recente succes 
van Avebe is hier gedeeltelijk op gebaseerd. 

Het Programmabureau merkt op dat het 
voor nieuwe eiwitgewassen wel nodig is dat 
ook de verwerking veenkoloniaal wordt om 
het grootst mogelijke economische effect te 
bereiken. Verwerking in de eigen regio past 
bovendien goed bij de kringloopvisie van het 
ministerie en bespaart dieselverbruik doordat 
transporttafstanden worden beperkt.

Wellicht dat de behoefte aan lokale verwerking 
ook geldt voor lokale consumptie. Lokaal 
voedsel geproduceerd voor lokale markten 
is gezien de grootschaligheid van het 
veenkoloniaal bouwplan alleen succesvol als 
de verwerking ook grootschalig kan. Lokaal 
voedsel wordt dan rendabel.
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De grondstofvoorziening van de coöperaties 
en het beschikbare areaal blijven belangrijke 
economische parameters. Natuur-inclusief 
en hoogproductieve akkerbouw hoeven niet 
intrinsiek tegenstrijdig te zijn. Voldoende en 
gezond bodemleven is van essentieel belang 
voor een duurzame landbouw en dus de 
productiviteit.

4.2.3	Beleidsvisies	
De landbouwvisie van minister Schouten (LNV) 
geeft nieuw elan om te werken aan circulaire 
oplossingen. In de visie staat het werken aan 
een natuur-inclusieve kringlooplandbouw 
centraal.  
Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk 
afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen 
zo klein mogelijk en worden grondstoffen en 
eindproducten benut met zo min mogelijk 
verliezen. De Nederlandse landbouw kenmerkt 
zich nu door een zeer hoge mate van  
efficiency van zowel akkerbouw als veeteelt 
(incl. melkveehouderij). De sector importeert 
grote hoeveelheden veevoer en andere 
hulpstoffen om daarmee hoogwaardige 
producten te genereren, 80% daarvan wordt 
weer geëxporteerd.
De huidige landbouw legt, volgens LNV, 
een te zware druk op biodiversiteit, milieu, 
kwaliteit van drinkwater en landschap. 
Daarom ziet het ministerie meer perspectief 
in kringlooplandbouw, waarbij ketens van 
nutriënten worden gesloten.

Om dit perspectief te realiseren heeft het 
kabinet drie specifieke doelen geformuleerd 
voor een sterk en duurzaam voedselsysteem:
1.  De economische positie van agrarisch 

ondernemers moet zodanig zijn dat 
kringlooplandbouw loont;

2.  De waardering voor voedsel moet groter en 
verspilling moet worden tegengegaan; 

3.  Nederland moet een prominente rol houden 
in de vernieuwing van productiemethoden, 
zowel in eigen land als op de wereldwijde 
voedselmarkt.

Voor Noord-Nederland is het Kwaliteitsbeeld 
Noord-Nederland belangrijk voor de 
toekomstige inrichting van het gebied. 
InnovatieVeenkoloniën onderschrijft het 
Kwaliteitsbeleid Noord-Nederland en draagt 
bij aan de realisatie door: het uitvoeren van 
dit Strategisch Plan en binnen dat kader: 
samen te werken met gebiedspartners, in 
een professioneel netwerk, aan innovatieve 
oplossingen die het rendement van de 
bedrijven en het inkomen van de boeren-
onderneming verhogen en die zoveel mogelijk 
ten goede komen aan de kernkwaliteiten en 
het kwaliteitsbeeld zoals dat door Noord-
Nederland wordt nagestreefd. We gaan door 
met waar we goed in zijn met veel aandacht 
voor rentabiliteit van de teelt, duurzaamheid en 
natuur-inclusiviteit.  

4.3	SWOT	van	Veenkoloniën	na	2020
Schematisch wordt hieronder een sterkte-zwakteanalyse gegeven. Verschillende zaken zijn niet ten 
opzichte van elkaar gewogen. Het Programmabureau ziet dit overzicht als aanzet relevante zaken 
verder uit te werken.

Interne	analyse Externe	analyse

Sterke	punten Kansen

1. Grootschaligheid, rechte percelen
2. Bewerkbaarheid
3. Sterke industriële partners
4.  Bestaande samenwerking regionale  

overheid/bedrijfsleven/kennis
5. Kunstmatig water af- en aanvoersysteem
6. Economisch belang voor de regio
7. Sterke sociale banden

1. Nieuwe gewassen
2. Eiwit/voedseltransitie
3. Biobased gewassen
4. Precisielandbouw en big data
5. Koolstofvastlegging in bodem
6. Beter sluiten regionale kringlopen
7. Ruimte voor vernieuwing

Zwakke	punten Bedreigingen

1. (Maar) drie gewassen
2. Intensieve teelten
3. Zeer bonte gronden
4. Kleine lokale afzetmarkt
5.  Geen verwerking ketens voor alternatieve 

gewassen

1. Bodemgezondheid/aaltjes
2. Strenger mestbeleid
3. Strenger middelenbeleid
4. Klimaatbeleid alleen gericht op reductie 
5.  Economie van één van de drie hoofdpijlers 

wordt ondergraven
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5.	Duurzaam	en	natuur-inclusief

Ook	in	2020	is	het	huidige	Veenkoloniën	bouwplan	leidend.	Aardappel,	suikerbiet	en	
graan	vormen	het	hart	van	het	bouwplan.	Duurzaamheid	wordt	tegelijkertijd	steeds	
belangrijker.	Voor	de	akkerbouw	betekent	dit	meer	aandacht	voor	CO2,	minder	en/of	
efficiëntere	inzet	van	middelen	(kunstmest	en	gewasbescherming)	en	een	goede	omgang	
met	de	bodem	en	water.	In	het	programma	van	het	eerste	Groene	Boekje	is	een	goede	
aanzet	gedaan,	die	ook	voor	een	groot	deel	tot	uitvoering	is	gekomen.		
We	zijn	nu	klaar	voor	een	volgende	slag	op	het	gebied	van	economie	en	duurzaamheid.	
De	thema’s	duurzaamheid,	middelengebruik,	bodem	en	water	vergen	de	komende	jaren	
veel	aandacht.	Voor	de	bodem	weten	we	bijvoorbeeld	dat	de	processen	langzaam	gaan	en	
pas	na	vele	jaren	van	inspanning	er	een	zichtbaar	en	meetbaar	effect	waarneembaar	is.

5.1	Natuur-inclusief
Initiatieven rond vergroening zullen verder 
worden doorgezet. De Veenkoloniën dienen 
een alternatief te hebben voor de roep om 
steeds meer oppervlakte voor ‘natuur’. De 
paradox is dat het zeer goed mogelijk is dat 
de goede grond die in productie blijft steeds 
intensiever gebruikt wordt of dient te worden 
voor economische rendabele ketens. Andere 
gronden krijgen dan wellicht meer een 
‘natuur’ invulling. De innovatievraag is of dan 
de opbrengstverhoging per hectare de wens 
tot verdere vergroening kan bijhouden en 
hoe beide vormen van landbouweconomisch 
kunnen renderen. 

Werkwijzen die een intensieve teelt 
mogelijk maken zonder dat er negatieve 
milieueffecten optreden (middelengebruik, 
meststoffenuitspoeling etc.) vereisen een 
omdenken over (de Veenkoloniale) akkerbouw. 
Een aanknopingspunt hierbij is zeker de 
regiodeal natuur-inclusieve landbouw die recent 
is goedgekeurd. Duidelijk is dat voor natuur 
inclusief op brede schaal samengewerkt moet 
worden. Een beleid gericht op individuele 
telers (en hun bouwplan) lijkt niet effectief. 

Een gebiedsgerichte aanpak gedragen door 
het collectief van telers-omgeving-overheid en 
industrie vraagt om een regionale partij die de 
regie kan nemen.

5.2	Vierde	gewas
Het Programmabureau merkt op dat de 
gepresenteerde nieuwe gewassen zich vaak 
richt op de waarde van economische laagste 
renderende gewassen zoals voor granen. 
Het Programmabureau zag liever dat een 
eventueel vierde gewas een hogere waarde 
zou representeren. Er is geen reden om aan 
te nemen dat er geïnvesteerd gaat worden 
door telers in de teelt van een nieuw gewas 
als ze geen financiële verbetering zien t.o.v. de 
goed ingebedde graanteelt. Ook zal een vierde 
gewas ingepast moeten kunnen worden in het 
Veenkoloniale bouwplan. 
Dit heeft geleid tot de conclusie dat in de 
komende jaren vanaf 2020 niet actief de 
ontwikkeling van een vierde gewas op grote 
schaal zal worden gestimuleerd, tenzij dit 
past binnen trends als vergroening, biobased 
of circulaire economie en bijdraagt aan de 
rentabiliteit van de landbouwteelt in de 
Veenkoloniën. Dat zou namelijk betekenen dat 

biobased, etc. een economische waarde  
heeft gekregen.

5.3		Relatie	onderwijs
Uitgangspunt is dat Valthermond de plek 
is om te experimenteren, kennis te delen, 
het onderwijs te betrekken en elkaar te 
ontmoeten. De moderne landbouw verreist 
een andere aanpak en andere expertises dan 
in het verleden. Dit geldt op alle niveaus, 
echter speciaal het agrarische onderwijs 
verdient een regio specifieke aanpak. 
InnovatieVeenkoloniën wil gerichte aandacht 
voor het MBO-onderwijs. Daarnaast kunnen 
via de bestaande kenniswerkplaats ook 
opleidings- en bijscholingsmodules voor de 
telers worden georganiseerd. Valthermond 
moet ook voor het HBO en de universiteiten 
een bekende plek worden voor die thema’s 
waarin het bouwplan van de Veenkoloniën 
excelleert of een speciale plaats in neemt voor 
Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan 
natuur-inclusieve kringlooplandbouw, maar 
ook toepassingen van precisielandbouw zoals 
5G, ondernemerschap en de actualiteit van de 
Veenkoloniale vergroening.

5.4	Aanpak	InnovatieVeenkoloniën
InnovatieVeenkoloniën functioneert als 
publieke/private samenwerking tussen het 
gehele agro- en kenniscluster in de regio 
van, voor en door (agrarische) ondernemers 
in en rond de Veenkoloniën. Dit in 
samenwerking met het agrarische bedrijfsleven, 
(regionale en landelijke) overheden, LTO, 
waterschappen, agrarische natuurverenigingen, 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De 
brede samenwerking in de regio met de 

resultaatgerichtheid in combinatie met de 
no-nonsense mentaliteit zorgen voor een 
goede kweekvijver voor landbouwinnovaties. 
Er is een solide basis gelegd via de eerdere 
plattelandsprogramma’s, nu is het tijd om 
deze basis te benutten om innovaties verder te 
gaan implementeren en de regio te versterken. 
Onze visie hierbij is dat landbouwinnovaties 
niet zozeer fundamenteel onderzoek 
vereisen, maar veel meer praktijkonderzoek 
in combinatie met een uitrol van technieken 
in de praktijk. De samenwerking met het 
gehele agrocluster maakt het ook mogelijk 
om innovaties breed op te pakken en te 
stimuleren. We willen dat het vervolg van 
de InnovatieVeenkoloniën thematisch wordt 
vormgegeven. Als uitwerking zien we 
een aantal hoofd- en sub thema’s voor de 
komende periode. Deze thema’s vallen uiteen 
in een aantal gebieden waarvan sommigen 
overlappend zijn en elkaar versterken. Voor 
de uitvoering (pagina 18-19) richten we ons 
primair op het geven van handelingsperspectief 
aan de agrarisch ondernemer op het gebied 
van de verschillende sub thema’s. Dit betekent 
dat we bespreken en laten zien wat een 
ondernemer kan doen om bijvoorbeeld de uit- 
en afspoeling van meststoffen en emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. 
Daarbij richten we ons erop om maatregelen 
bedrijfseconomisch te belichten en interessant 
te maken, omdat we willen dat maatregelen 
daadwerkelijk in de praktijk worden opgepakt.
Alle voorgenomen projecten beoordelen we 
voor- en achteraf op de bijdrage aan het 
bedrijfsinkomen van de agrarisch ondernemer 
en/of het verbeteren van de duurzaamheid van 
de Veenkoloniale landbouw.
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Thema Sub	thema Crossover Wat	is	er	nodig?

1.	Duurzaamheid a)  Oppervlaktewater: uit- en afspoeling van meststoffen, GWB.

b)  Bodem: bodemgezondheid, organische stof, bodemleven,  

verdichting

c)  Klimaat: bemesting, uitstoot van CO2, lachgas en methaan

d)  Energie: opwekking eigen energie op het boerenbedrijf

Relatie met 2a) a.  Inzicht in mogelijke acties, bijbehorende effecten en realiseren  

gebiedsgerichte aanpak. 

b.  Kennis over bodemkwaliteit (o.a. bodemleven), mogelijke maatregelen voor 

verbetering en uitrol maatregelen

c.  Inzicht in mogelijke acties en bijbehorende effecten en uitrol maatregelen

d.  Nieuwe slimme oplossingen om in de eigen energiebehoefte te voorzien

2.	Water a) Balans beschikbaarheid en afvoer

b) Waterkwaliteit

c) Veenoxidatie

Relatie met 1b)

Relatie met 1a)

Relatie met 2a) 

en 2b)

a. Aanpak onder regie waterschap

b.  Inzicht in mogelijke acties, bijbehorende effecten en gebiedsgerichte aanpak. 

c. Gebiedsgericht maatwerk

3.		Aanvullende	teelten a) Groenbemester/vanggewassen a.  Uittesten in de praktijk van nieuwe teelten met een goed bedrijfseconomisch 

perspectief en/of meerwaarde voor het hele teeltsysteem

4.		Vergroening	van	de	landbouw a) Biodiversiteit

b) Natuurinclusief

c) Biologisch

a.  Vaststellen kengetallen biodiversiteit, mogelijke maatregelen en realiseren  

uitrol van de maatregelen

b.  Samen met gehele agrocluster werken aan natuurinclusieve oplossingen. 

5.		Verwerking	agrarische	grondstoffen a)  Innovatie bestaande verwerking ketens

b)  Ontwikkeling nieuwe verwerking ketens

a.  Aanpak onder regie van verwerkers; samen kijken naar mogelijkheden

b.  Zoeken naar mogelijkheden om zij- en reststromen beter te benutten.

5.4.1	Uitvoering



20

InnovatieVeenkoloniën
Noorderdiep 211
7876 CL Valthermond
info@veenkolonien.nl
www.innovatieveenkolonien.nl
Tel: 0599 820 396


