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“Voor de akkerbouw van morgen”
BESTUUR EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
André Hoogendijk nieuwe directeur BO Akkerbouw 1)
Het bestuur heeft in zijn vergadering van eind
maart besloten de heer André Hoogendijk te
benoemen tot directeur van BO Akkerbouw.
Het bestuur volgde hiermee de voordracht van
de selectiecommissie die eind vorig jaar door
het bestuur was ingesteld. De heer Hoogendijk,
die op 1 september a.s. in dienst treedt, volgt
Matthé Elema op die in de zomer wegens pensionering zijn functie zal neerleggen. De heer
Hoogendijk (1981) is momenteel adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging
voor Bloembollencultuur (KAVB) en is daar verantwoordelijk voor het werkveld Duurzaamheid.

Bron: Greenity

Bestuur en vereniging 1)
In de bestuursvergadering van 27 maart 2019
is gerapporteerd over de verschillende activiteiten en programma’s van BO Akkerbouw. Op
een aantal van deze activiteiten en programma’s zal apart in deze nieuwsbrief worden
ingegaan. Enkele andere onderwerpen die in
deze vergadering aan de orde kwamen zijn:
 de rapportering over de evaluatie van een
aantal teeltvoorschriften dat sinds de opheffing van het Productschap Akkerbouw wordt
beheerd door het Ministerie van LNV. De
handhaving van deze voorschriften vindt

plaats door de NVWA. Met name bij de bestrijding van knolcyperus en wratziekte
wordt inzet gevraagd van BO Akkerbouw;
 de stand van zaken bij herregistratie van actieve stoffen in de EU. Naar aanleiding van
een rapportering hierover werd afgesproken
tot meer afstemming te komen tussen de leden van de brancheorganisatie bij het innemen van standpunten over dossiers op het
gebied van (her)registratie;
 de uitgangspunten van de contributiebepaling. In bestuurlijke discussies die in 2018
werden gevoerd over de toekomstige rol en
omvang van de brancheorganisatie zijn vanzelfsprekend ook de gevolgen voor de contributietarieven aan de orde geweest. Hierbij
hebben enkele leden aangegeven nog eens
te willen kijken naar de uitgangspunten van
de contributiebepaling. Deze discussie zal
de komende maanden worden voortgezet;
 de werving van een beleidsmedewerker/projectcoördinator. Gelet op de uitbreiding van het aantal thema’s waarop actie
van BO Akkerbouw wordt verlangd, is besloten over te gaan tot de werving van een beleidsmedewerker/projectcoördinator.
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ONDERZOEK EN INNOVATIE
Stand van zaken gegevensverstrekking en
financiële bijdragen 1)
Vorig jaar is gestart met de registratie en gegevensverstrekking die nodig is voor het opleggen
van de financiële bijdragen voor de bekostiging
van het programma Onderzoek en Innovatie.
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Zoals bekend is het programma, de verplichting
tot registratie en gegevensverstrekking en de financiële bijdragen verbindend verklaard door
de Minister van Economische Zaken. Telers
van aardappelen, granen en/of suikerbieten
konden bij de Gecombineerde opgave in 2018
BO Akkerbouw machtigen gebruik te maken
van de areaalgegevens die een teler in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl verstrekte.
Telers die de machtiging niet verstrekten konden alsnog een schriftelijke machtiging aan BO
Akkerbouw verlenen, een machtiging in
mijn.RVO.nl registreren of schriftelijk voldoen
aan de verplichting tot registratie en gegevensverstrekking.
Alle telers van aardappelen, granen en/of suikerbieten zijn inmiddels aangeschreven en gewezen op hun verplichtingen. Inmiddels is over
meer dan 90% van het bijdrageplichtige areaal
opgave gedaan en hebben meer dan 8.500 telers inmiddels de nota voor de verplichte bijdrage ontvangen. Vijfennegentig procent van
het inmiddels gefactureerde bedrag is daadwerkelijk betaald. De vorderingen op telers die
na herhaalde herinnering hun factuur niet hebben betaald, zullen op korte termijn aan de
deurwaarder worden overgedragen. Tegen de
kleine groep telers die na herhaalde herinnering
niet aan hun verplichting tot registratie en gegevensverstrekking heeft voldaan, zal BO Akkerbouw op korte termijn rechtsmaatregelen instellen.
Onderzoeksprogrammering 2019/2020 2)
Aan de oproep voor het indienen van wensen
en projectideeën voor kennis en innovatie in de
akkerbouwsector is goed gehoor gegeven.
Bijna 50 wensen en 100 projectideeën zijn ingediend. Meer dan twintig verschillende kennisinstellingen hebben meegedaan. Het hiermee
gemoeide budget is meer dan twintig miljoen
euro en daarmee is het beschikbare budget
bijna zeven maal overtekend.
De Commissie Onderzoek en Innovatie heeft
de oogst aan wensen en projectideeën geanalyseerd en geconstateerd dat de belangrijkste
thema’s en onderwerpen in voldoende mate bediend kunnen worden. Wel werd geconstateerd
dat een aantal beleidsterreinen (biodiversiteit
en klimaat) nog volop in beweging is en daarmee nog niet zeker bekend is aan welke kennis

behoefte is. Kritiek was er op de forse projectbegrotingen, het kwalitatieve niveau, het aanbodgerichte karakter en de weinig verrassende
oplossingen.
Het Digipanel (meer dan 100 akkerbouwers) is
de lijst van projectideeën ter prioritering voorgelegd. Bijna de helft heeft daar gehoor aangegeven. Duidelijk is te zien dat gekozen is voor
praktische projectideeën met aandacht voor
twee ontwikkelingen die van invloed zijn dan
wel worden op hun bedrijfsvoering; het verdwijnen van middelen en de gevolgen van wateroverschot, watertekort en verzilting.
De Sectie Teelt heeft op basis van het bovenstaande en de in de Oproep genoemde beoordelingscriteria en uitgangspunten een keuze
gemaakt voor een kleine dertigtal projectideeën
die verder uitgewerkt kunnen worden. Daarbij is
ook gekeken naar de reeds aanwezige kennis,
lopend onderzoek en overlap c.q. dubbelingen.
Twee projectideeën werden zo urgent beoordeeld dat gevraagd zal worden om ze met
spoed uit te werken om reeds in 2019 te kunnen
starten; “Loofdoding aardappelen zonder
Reglone” en “Spuittechniek, driftreductie en uitvloeiers”.
De indieners van de projectideeën zijn reeds
geïnformeerd. De uitverkoren projectideeën
moeten nu uitgewerkt worden tot volwaardige
projectvoorstellen. Sommige zullen voor mogelijke co-financiering ingediend worden bij de TKI
A&F en TKI T&U. Dit najaar is de bestuurlijke
besluitvorming.
De volgende rapporten zijn afgerond en opvraagbaar: Kansrijke eiwitgewassen (LBI), Rasvergelijking Rassenkeuzetoets zetmeelaardappelen (Avebe), Snelle kiemkrachtbepaling granen (Agrifirm), Literatuurstudie productiviteit
aardappel; water en temperatuur (Delphy), Inundatie restgrond (HLB/WUR), Bio Bodem
Boost (Delphy/HLB).
Tenslotte is opdracht gegeven om een nieuwe
Kennisakker te bouwen als onderdeel van de
website van BO Akkerbouw.
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ACTIEPLAN PLANTGEZONDHEID
Centrale rol teeltadviseur bij overdracht
kennis 4)
Duurzamere teeltmethodes vergen veel kennis.
Dit is merendeels al beschikbaar of valt uit lopend onderzoek te verwachten. Teeltadviseurs
zijn voor de meeste akkerbouwers de belangrijkste partner om de teelt met plantgezondheid
op een rendabele manier duurzamer te maken.
Dit en meer blijkt uit enkele onderzoeken in opdracht van BO Akkerbouw.
BO Akkerbouw liet een enquête onder akkerbouwers uitvoeren. Daaruit bleek onder meer
dat ruim de helft van hen (gebrek aan) beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen als
grootste knelpunt ervaart als het gaat om plantgezondheid. Iets minder dan een kwart noemt
de bodem als grootste knelpunt. De enquête
geeft verder zicht op maatregelen die akkerbouwers al nemen om hun teeltmethode duurzamer te maken.
Een analyse op kennishiaten bracht de noodzaak naar voren om meer te weten over levenscycli van ziekten en plagen, schaderelaties en
vertaling ervan in zogeheten beslissingsondersteunende systemen (BOS’en). Kennis over
groene middelen en hun werkzaamheid (ook in
teeltmethodes) is een ander kennishiaat. Beide
aspecten laat BO Akkerbouw verder uitwerken
in concrete onderzoeksvoorstellen. Later dit
jaar wordt beslist of de voorstellen in aanmerking komen voor financiering met onderzoeksbudget van BO Akkerbouw.
BO Akkerbouw liet ook een inventarisatie uitvoeren naar gebruik van BOS’en, biostimulanten en maatregelen om de bodemgezondheid
te verbeteren. Enquête, inventarisatie en analyse leveren input voor de nulmeting van het actieplan Plantgezondheid. De resultaten komen
aan bod op het symposium dat BO Akkerbouw
organiseert op 17 juni, samen met Wageningen
University & Research. Met tal van partners
richten beide organisaties zich met het symposium op de kennis, middelen en instrumenten
die akkerbouwers nodig hebben voor duurzamere teeltmethodes. Naast stappen die deze
partners al zetten om akkerbouwers hierbij te
ondersteunen, komen ook dilemma’s aan bod.

Ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw 1)
Versterken van biodiversiteit is één van de
speerpunten van het Actieplan. Eerder besloot
het BO-bestuur in te stemmen met het voornemen om samen met Rabobank, Wereldnatuurfonds (WNF) en de Provincie Groningen te
gaan werken aan een Biodiversiteitsmonitor
voor de Akkerbouw. Het ontwikkelen van een
monitor voor de akkerbouw gebeurt in navolging van de melkveehouderij. Het initiatief sluit
aan op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Het doel van de aanpak is om via nieuwe verdienmodellen voor een ‘biodivers bedrijfsmodel’
enerzijds een bijdrage te leveren aan de versterking van biodiversiteit en het verlagen van
de milieudruk vanuit de sector en anderzijds
voor de boer maatschappelijke waardering en
een economisch perspectief te vergroten.
Als eerste stap heeft het CLM inmiddels een
Plan van Aanpak met een begroting uitgewerkt.
Het projectplan beschrijft een aanpak waarin in
een periode van twee jaar een akkerbouwmonitor wordt ontwikkeld. Om het momentum vast
te houden en een vliegende start te kunnen maken is afgesproken vooruitlopend op definitieve
afspraken over het plan van aanpak en de financiering een projectleider/wegbereider in
dienst te nemen voor de rest van 2019. De kosten hiervan worden gelijkelijk verdeeld over de
initiërende partijen (WNF, Rabo, Provincie Groningen en BO Akkerbouw).

KLIMAAT
Klimaatagenda Akkerbouw 1)
Nadat afgelopen zomer in Den Haag het “voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord”
werd gepresenteerd werden de gesprekken
vervolgd om het akkoord verder uit te werken in
concrete en bindende afspraken. Dit proces
leidde ertoe dat nog juist voor kerst er een definitief ontwerp Klimaatakkoord lag. Dit ontwerp
is doorgerekend door de Planbureaus.
De komende periode zal duidelijk worden of het
akkoord de definitieve steun van de “politiek” en
de partijen die hebben mee onderhandeld krijgt.
De vertegenwoordigers van BO Akkerbouw
hebben mee onderhandeld aan de sectortafel
Landbouw en Landgebruik en enkele onderliggende werkgroepen.
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De leden van BO Akkerbouw hebben eerst een
Position Paper ingebracht met daarin de bijdrage die de akkerbouwketens kunnen leveren
aan de Klimaatdoelstellingen en de voorwaarden waaronder. Omdat het Position Paper globaal qua opzet was, is besloten tot een verdere
verdieping van de aanpak vanuit de akkerbouw
te komen. Hiertoe heeft het bestuur de Klimaatagenda Akkerbouw vastgesteld.

Groene energie productie

Koolstofvastlegging
in de bodem

Slimme energieoplossingen,
ammoniak/waterstof

Ondiepe grondbewerking,
meststoffen, groenbemesters

Klimaatagenda
Akkerbouw
Eiwit- en rustgewassen

Precisielandbouw

Eiwitgewassen/rustgewassen,
eiwit uit bieten/aardappelen

Input op maat, robots,
type meststoffen

De Klimaatagenda treft u hier aan.
Op dit moment wordt gewerkt aan een Plan van
aanpak om tot uitvoering van de gemaakte afspraken te komen. Het Plan van aanpak is ook
nodig in het kader van de gesprekken die over
de uitvoering van de klimaatafspraken zijn opgestart met de zuivelsector.

CERTIFICERING
Akkerbouwcertificering 3)
Binnenkort worden het handboek en de telerhandleiding VVAK 2019/2020 gepubliceerd. In
het schema voor het teelt- en bewaarseizoen
2019/2020 zijn enkele nieuwe eisen opgenomen en enkele eisen zijn vervallen.
Zo zijn er nieuwe criteria opgenomen die voortvloeien uit het Actieplan Plantgezondheid.
Deze zijn er vooral op gericht de teler bewuster
te maken van de inzet van instrumenten voor
een duurzamer teeltpraktijk en hebben daarom
het karakter van een aanbeveling. Het betreft
onder meer de registratie van het gebruik van
biostimulanten indien deze worden gebruikt en
van het resultaat ervan. Ook omvat het registraties bij het toepassen van bodemanalyses en bij
investeringen om de bodemgezondheid te verbeteren. Verder is het toepassen van een erfemissiescan als aanbeveling opgenomen. Andere nieuwe eisen betreffen een verbod op de
pre harvest-bespuiting met glyfosaat op peulvruchten voor humane consumptie en een aanscherping van de bepalingen voor bijkoop via
een handelaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
1) Matthé Elema
2) Edwin de Jongh
3) Jan Wielemaker
4) Geert Pinxterhuis

079 – 30 30 331
079 – 30 30 334
079 – 30 30 332
079 - 30 30 330
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