
   

 

 

VERSLAG CURSUSAVOND SAMENWERKING AKKERBOUW MELKVEEHOUDERIJ 14 NOV 2019 

 

Programma 

14 nov 
2019 

Dagdeel 1: algemene intro Wie Commentaar 

19.30 Welkom, kennismaking Dagvoorzitter, 
Theun Vellinga 

 

19.45 Samenwerking in de praktijk, een 
aansprekend voorbeeld  

Johannes van 
Sinderen, Ecolana 

 

20.30 Introductie op natuurinclusieve 
landbouw en samenwerking 
akkerbouw en melkveehouderij 

Henk Westerhof, 
Stichting 
Veldleeuwerik 

NIL in vogelvlucht, 
raamwerk belang 

21.15 Pauze   
21.30 Mogelijkheden van 

samenwerking, voor- en nadelen 
Rick Hoksbergen,  
Alfa accountants  

Invalshoek vanuit 
de organisatorische 
en 
bedrijfseconomisch
e kant. 

22.15 Hoog over, en schetsen rest van 
het programma 

Dagvoorzitter Aangeven wat van 
deelnemers wordt 
verwacht 

22.30 Afsluiting   
 
WELKOM en kennismaking  

Dagvoorzitter Theun Vellinga heet iedereen welkom en licht het programma toe, voor vanavond en 

de rest van de cursusavonden;  

Akkoord voor gebruik emailadressen binnen deze groep? Geen bezwaar  

Er volgt een voorstelronde: overgrote deel Friese Melkveehouders, deels erfbetreders (dierenarts, 

handel, advisering) en enkele akkerbouwers.  

Graag presentielijst nog even tekenen  

 

ECOLANA – een voorbeeld van samenwerking 

Vervolgens krijgt Johannes van Sinderen het woord. Hij is van Ecolana. Samenwerking met 4 

agrariers:2x akkerbouw, 1x melkvee 1x schapenhouder.  Eigenlijk gezamenlijk een grondpot van 360 

ha.  Ongeveer 10% van de grond wordt ingezet in (agrarisch) natuurbeheer. Sommige dingen daarvan 

zijn vergoed via ANLB, sommigen doen we zelf.  

 

Samenwerking, daar zijn redenen voor, o.a.:  

• betere verkaveling, 

• meer/betere grond,  



   

• afzet mest en toekomstperspectief 

 

Voordelen o.a.:  

• kennis 

• extensiever en ruimer bouwplan,   

• kwaliteit grond afstemmen op grondgebruik etc.  

• meer biodiversiteit 

• toekomstperspectief 

 

Binnen deze totaalpot van grond zijn op diverse locaties beheerelementen ingevoegd. Daarnaast, 

voor de burger,  wandelpad gerealiseerd en informatiepaneel voor burgers. Naast de 

gezamenlijkheid van grond worden ook machines gedeeld, en ook t.b.v. arbeid kunnen de 

samenwerkende leden elkaar goed vinden. 

 

Vragen bij samenwerking: 

• past het bij mij  

• wat heb ik te bieden 

• geven en nemen 

 

Kritische aandachtspunten: 

• open zijn naar elkaar 

• elkaar durven aanspreken 

• vertrouwen 

• heldere afspraken maken  

• en schriftelijk vastleggen 

• ieders belang moet duidelijk worden 

• samen toekomstvisie opstellen 

• evalueren 

 

Vb: een melkveehouder let meer op wat er boven de grond gebeurt, kijkt naar de massa , terwijl voor 

akkerbouwer ook de structuur van de grond belangrijk is. En welke invloed heeft een activiteit van de 

melkveehouder dan op het bewerken van diezelfde grond voor de akkerbouwer het volgende 

voorjaar. Dat moet je kunnen bespreken met elkaar. 

 

Toekomstgericht samenwerking (want er komt veel op ons af) 

• Kringloop landbouw en bodem 

• Afstemming wet- en regelgeving 

• Gemeenschappelijk bouwplan 

• Nieuwbouw gescheiden mestsysteem 

• Natuurinclusieve landbouw met biodiversiteit (voedsel en natuur en milieu) 



   

• Vermarkten (o.a. met lamsvlees, weiden rundvee ,  proeven met aardappelen buitendijks irt 

verzilting, zeekraal, lokale ketens;  

• Bedrijfsopvolging 

 

Vragen aan Johannes: 

Worden koeien geweid? Met de nieuwe stal, wil men duidelijk naar meer beweiding (is nu wat 

minder dan gewenst). Maar: met nieuwe stal, kan de vergister wel weg toch? 

Nee, want hij wordt gevoed met producten van 250 ha ander land en andere reststromen (en met 

mest van de koeien)  

Hoe staan de akkerbouwers in die digestaat?   De dikke fractie van digestaat gaat weg van het bedrijf, 

de dunne fractie is rijk aan stikstof en zorgt voor snelle grasgroei, maar voedt de bodem niet. De 

akkerbouwer heeft liever iets anders.  

Mest van de nieuwe stal gaat niet in de vergister, want die stal is bedoeld om zo veel mogelijk vaste 

mest te creëren.  

 

STICHTING VELDLEEUWERIK  - Circulair samenwerken  

Henk Westerhof (kennis en kwaliteit) 

Stichting Veldleeuwerik is duurzaamheidsinitiatief vanuit Heineken en later Unilever.   Groep 

akkerbouwers is met vraag over gerst benaderd door Heineken om meer te weten over de teelt 

ervan > ging over algemene bouwplan informatie. Uiteindelijk uitgerold over groter gedeelte. 

Filosofie: 

• Gestructureerd werken 

• Je leert het meest van elkaar 

• Betrek partijen uit de keten daarbij  

• Je bepaalt zelf waar je mee bezig bent 

 

Maatschappij is veranderd, het werd lastig om aanpak verder uit te werken. Nu geen inkomsten 

meer voor Veldleeuwerik. 

Als je het in het kleine groep kunt doen, doe dat, en  verwacht niet te veel van grote partijen/spelers. 

 

Henk verwijst naar een publicatie van LBI/WUR over natuurinclusieve landbouw, met praktische 

handvaten, wordt nog opgenomen in de presentatie. Hij vraagt de cursisten wat zij verstaan onder 

natuurinclusief, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Vervolgens gaat hij in op de die 

termen  (zie link naar deze publicatie in ppt van dhr. Westerhof) 

Want wat is natuurinclusief: 

• Produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving 

• Volhoudbaar 

• Onderdeel van een veerkrachtig eco- en voedselsysteem 

 

Wat is de basis van natuurinclusieve landbouw: 



   

• Functionele agrobiodiversiteit > bestuiving, waterhuishouding, bodemstructuur, natuurlijke 

bodemvruchtbaarheid, natuurlijke ziekte/plaagwering 

➢ Optimaal de kracht van de natuur gebruiken 

Oftewel: hoe kan ik een omgeving creëren, waarbij ik wel resultaten haal, maar minder 

kwetsbaar wordt  

 

Wat is kringlooplandbouw 

• Kringloop van stoffen is gesloten.   Schaaleffect, afvoer etc.  

• Is het haalbaar om 9 miljard mensen te voeden met kringlooplandbouw? Cursisten 

denken dat we heel ver kunnen komen.   Een grote uitdaging.  

 

Als je kringloop wilt sluiten,  is nog wel een hele uitdaging. 

 

Kern van deze begrippen:  

• Van lineair naar circulair 

• Optimaal gebruik maken van de kracht van de natuur (ecosysteemdiensten) 

• Verliezen beperken 

• Volhoudbaar 

➢ De bodem centraal. 

 

Vraag:  

Sluit je samenwerking uit als je niet grond in de samenwerking inbrengt? 

 

Wie werkt al samen?   

Samenwerking  zit wederkerigheid in.  

Er zitten wel haakjes in  samenwerking en  kringloop. 

 

Identiek eigenlijk met advies van Ecolana over een succesvolle samenwerking: 

• Begrip voor elkaar en elkaars belangen 

• Elkaar wat gunnen 

• Openheid en transparantie 

• Heldere afspraken 

• Duidelijke communicatie 

 

 

Alfa Accountants – Rick Hoksbergen 

We gaan niet rekenen vanavond, maar Rick gaat vanuit maatschappelijke/financiële perspectieven 

kijken naar samenwerking. 

Samenwerken heeft te maken met: 

• Persoonlijk – normen, waarden, interesses 

• Motivatie – als boer, samenwerking, maatschappelijk doel 



   

• Win/win verdeling (toch weer: het elkaar iets gunnen, en dat hoeft niet 50-50 te zijn. De plus 

kan in euro’s zijn maar bijvoorbeeld ook in tijd) 

Alleen  al om hier over met elkaar goed in gesprek te raken en elkaar te leren kennen, heb je soms 

maanden de tijd nodig. 

 

Wat als je besluit te samenwerken,  dan spelen op een aantal onderwerpen/ zakelijke aspecten:  

 

 

Fiscaal: 

• Landbouwvrijstelling : Waardestijging van grond is niet belast, als je hem zelf gebruikt.  

Roulatie grond uit gebruik omdat de huurder de noodzaak heeft tot vruchtwisseling, gaat nu 

nog goed, maar dat lijkt wat te veranderen. 

• Bedrijfsopvolgingsregeling:  voortzettingseis van 5 jaar (dus als je dan grond (uit)leent, dan 

voldoe je dus in wezen  niet aan de eis…. 

• Overdrachtsbelasting en  btw geen hele grote aandachtspunten.  

 

Juridisch: 

• Meerwaardeclausule (omdat je deel van bedrijf geschonken krijgt, hoe kijkt de familie daar 

dan tegen aan, als je gaat samenwerken?. Communiceer en hou zo de regie in dat stuk van 

zaken over het beheer van het familiekapitaal) 

• Hypotheek voorwaarden: eigenlijk stelt de bank dat je de grond zelf moet gebruiken… 

• Wanneer je zelf pacht en onderpacht > dat kan een reden zijn voor opzegging van de pacht. 

Zorg eigenlijk dat de grond bij pachter op nam blijft; 

• Op het moment dat je het hebt over pacht, ook bij teeltpacht, 1-jarige pacht, registreer het 

wel bij de grondkamer. 

• Maak afspraken over aansprakelijkheid; 

 

RVO: 

• Plaatsingsruimte  (je kunt elkaar versterken, het lijkt er op met name de veehouder > krijgt 

weer ruimte) 

• Derogatie 80% grasland om aan derogatie te voldoen.  Kijk of je dit nodig hebt, of kun je deze 

laten schieten.   Daar zijn ook diverse varianten in, bijv door rest bij akkerbouw te houden; 

• Grondgebonden groei melkveehouderij (uitbreiding areaal is niet het probleem, maar als ik 

redelijk extensief ben, en ik ga grond er uit zetten, dan krijg je veel eerder last van 

grondgebonden groei ; dus bij extensief boeren lijkt ruilen  veel handiger, maar dan kom je 

direct weer in de derogatievraag) 

• Toeslagrechten en vergroeningspremie 

 

Overig: 

• Markt/planet proof (met ruil met akkerbouw worden bijv weidegang, % blijvend grasland en 

% eiwit van eigen land lastiger te realiseren. en voor akkerbouw geldt dan eisen op positieve 



   

organische stof balans en max 50% rooivruchten. Over beide takken heen moet je de balans 

vinden); 

• Dienstbaar aan elkaar (hoe krijg je bijvoorbeeld voor de akkerbouwer betere mest > en die 

wederkerigheid wordt steeds meer de tendens;  en hoe doe je dat in de kringloop, idd naar 

elkaar toe!)  

 

Vormen van samenwerking: 

Ene kant van het spectrum is grondruil of verhuur, aan de andere kant zit: alles in 1 bedrijf.   Het 

meeste zit er tussen in.  Maar het is geen glijdende schaal,  het zijn de stukjes die in een specifieke 

situatie passen en dat moet je met elkaar afstemmen.  Dan is het goed om geleidelijk aan te 

beginnen, met een aantal puzzelstukjes en voeg later stukjes bij.  realiseer je dat, hoe meer 

puzzelstukjes je legt, hoe moeilijker het is  om het uit elkaar te trekken. 

 

Vragen/discussie:  

• Relevantie van het “zakelijke” verhaal van de samenwerking. Alle aandachtspunten worden 

herkend en erkend, maar daar loop je in de praktijk tegen aan dat het in de praktijk wel een 

probleem wordt.  Ecolana probeert met RVO hierover te spreken. Het is een lastig 

onderwerp, waar nog niet altijd goede oplossingen zijn.  

• Als je klein begint met samenwerking, kun je allicht dergelijke problemen voorkomen, of er in 

meegroeien.  

 

 

Wat is je opgevallen, wat is je vraag?  

Deze bovenstaande vraag wordt aan alle deelnemers gesteld, op basis van de info van deze eerste 

avond en hun eigen vraagstukken die ze graag in deze cursus geleerd willen hebben: (er wordt 

geturfd als er meer mensen zelfde item benoemen) 

• Wat halen we er uit/ to do, waar zouden we nog aandacht aan moeten geven: 

• Het laten telen voer door akkerbouwer  IIII 

• Hoe houd je bodem gezond  

• Regelgeving is mijnenveld 

• Bodem  en stikstof  

• Circulair  

• Waarom komt samenwerking toch zo moeilijke van de grond? JvS: gunfactor en 

communiceren  

• Afstand/wat wil de akkerbouwer en wat kun je als melkveehouder terug doen, wat heb ik te 

bieden?   

• Veenweidegebied, dus geen grond voor de akkerbouwer, maar teel veel eiwit, hoe kom ik 

aan energie uit de akkerbouw?  

• Kringloop dicht krijgen op eigen bedrijf?  IIII 

• Mengteelten; 



   

• Wat is mij opgevallen: het is idd zo, dat er puzzelstukjes in de samenwerking bijkomen, zo 

realiseert een deelnemer die al samenwerkt zich;  II  

• Voorstander van dit initiatief en samenwerking;  

• vraag is waar zit het optimum, hoe groot is de ideale kringloop?   IIIII   

• Samen ondernemen is leuk, moet leuk zijn , en dat is ook heel belangrijk; IIII  

• Hoe kan ik  met buurman pluimveemester en buurman biologische melkveehouder samen 

met mij als veehouder samenwerken ; 

• Goede mest, ECHT goede mest; II 

• Verlies organische stof? II  

• Niet kerende grond bewerking; 

• Hoe wordt onze landbouw weer natuurinclusief.  Hoe pas je de natuur als bouwsteen in?  

• (Angst voor) samenwerking als verplichting; 

• Idee om steeds als we tijdens de cursusavonden  restricties in wet- en regelgeving 

tegenkomen, dat we die bijhouden/opschrijven en dat later aan instanties doorgeven (want 

dat signaal mag best afgegeven worden); 

• Regionale kringloop. II  

• Hoe krijg je meer biodiversiteit in het land en hoe prikkel je de akkerbouwer daarmee?  

• Hoe gaat samenwerken  binnen natuurlijke mogelijkheden in een specifiek gebied; 

• Hoe bepaal je welke diversiteit je wilt;  

• Rantsoenen van de koe irt duurzaamheid/gezondheid van de koe en dan ook de 

mestkwaliteit; 

• Samenwerking melkveehouders onderling;  

• Actualiteit met ammoniak  stalsystemen e.d. er bij te betrekken;  

 

 

Samenvattend: kringloop, mest, organische stoffen, biodiversiteit , voer telen. 

We gaan kijken of hoe/ welke deze onderdelen  we in kunnen passen in verdere verloop v.d. cursus. 

Alle deelnemers krijgen  de presentaties en dit aandachtspuntenlijstje.  

 

Theun Vellinga bedankt de sprekers en wenst alle deelnemers een goede reis en tot 12 december. 
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