
Subsidiemaatregelen in het derde 
Plattelandsontwikkelingsprogramma

- Kennisoverdracht
- Fysieke investeringen
- Jonge landbouwersregeling
- Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
- Agrarisch waterbeheer 
- Samenwerking voor Innovatie/EIP
- Kavelruil
- Brede weersverzekering
- LEADER

Van al deze maatregelen zijn artikelen 
in deze brochure opgenomen. 

regiebureau-pop.eu

Er gebeuren veel mooie dingen op het plat-
teland en dat laten wij via deze brochure 
graag aan u zien. 

De projecten in deze brochure worden met steun 
van het Europese Plattelandsontwikkelingsfonds 
uitgevoerd. In totaal gaat het om ruim 1,6 miljard 
euro in de periode 2014-2020. Provincies, rijk, wa-
terschappen en gemeenten dragen voor de helft bij.
Het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogram-
ma is in 2014 zijn derde editie ingegaan. Dit pro-
gramma loopt tot 2020. We zijn nu dus halverwege 
en ongeveer twee derde van de budgetten heeft een 
concrete bestemming gevonden. Sommige projecten 
zijn inmiddels afgerond, maar het merendeel is nog 

volop in uitvoering of start binnenkort. Een mooi 
moment om een aantal van die initiatieven via deze 
brochure met u te delen.
Met die initiatieven wordt door ondernemers hard 
en met hart en ziel gewerkt aan nieuwe of veran-
derende perspectieven voor de landbouw. Rekening 
houdend met natuur, milieu en omgeving en steeds 
meer inspelend op de wensen van burger en consu-
ment. Juist door te experimenteren ontstaan ook 
nieuwe verdienmodellen.
Niet elk gehonoreerd innovatief project leidt per 
defi nitie tot succes. Vaak is het vallen en weer 
opstaan. Maar alle projecten leiden wel tot leren 
van de opgedane ervaringen. Daarom wordt in het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma ook veel waar-

de gehecht aan samenwerken en leren van elkaar. 
Samen kom je immers meestal verder: twee weten 
meer dan één.  Op Europees niveau wordt via het 
European Innovation Partnership (EIP- Agri) met 
elkaar gedeeld en van elkaar geleerd.
Helaas is het onmogelijk u alle initiatieven te laten 
zien, daarvoor is het aantal te indrukwekkend. Met 
de selectie in deze brochure hopen rijk en provin-
cies u in enkele oogopslagen mee te nemen in de 
betekenis van het Europese Plattelandsontwikke-
lingsfonds voor de toekomst van de boer, de burger 
en het platteland. U mag het zien als een blijk van 
waardering aan al diegenen, die het beste voor 
hebben met de boer en de wereld en die zich daar 
dagelijks voor inspannen.

De kreten POP-gelden en POP-subsidie komen 
regelmatig voorbij in het nieuws. Met het POP3 wil de 
Europese Unie een duurzame, concurrerende landbouw 
bevorderen en de sociaaleconomische ontwikkeling van 
plattelandsgebieden versterken. Maar om hoeveel geld 
gaat het en wie bepaalt waar het aan wordt besteed?

De EU streeft via het Europese Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) naar voedzaam, veilig en 
betaalbaar voedsel. Het GLB bestaat uit twee pijlers: 
inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid en 
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

In Nederland zijn het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de 12 provincies 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het POP3. 
Zij maken de subsidieregelingen, beoordelen de 
subsidieaanvragen en verstrekken de subsidie.
Boeren, tuinders, plattelandsbewoners, waterschappen 
en andere partijen die actief zijn op het platteland 
kunnen subsidie voor projecten aanvragen. 
Voor het POP3 is voor de periode 2014-2020 1,65 
miljard euro beschikbaar. De helft hiervan komt uit 
Brussel, de andere helft komt voornamelijk van de 
provincies en een deel van het rijk. 
Uitgangspunt van het programma is dat het geld direct 
of indirect ten goede moet komen aan de landbouw. 
Het meeste geld is inmiddels toegezegd of zit in de 
fase van projectaanvraag en beoordeling.

Volgens planning zal in de eerste helft van 2019 
de laatste 10% door rijk en provincies opengesteld 
worden voor nieuwe projecten. Informatie over die 
openstellingen wordt via de websites van de provincies 
en RVO.nl verspreid.
Het Regiebureau POP ondersteunt de provincies en 
LNV bij de uitvoering van het POP3. Onder andere door 
het organiseren van bijeenkomsten en via de website 
Netwerk Platteland.

Wat is het Plattelandsontwikkelingsprogramma?
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Het jonge bedrijf S+dB uit Weert heeft een 
methode ontwikkeld waarbij het fi jne zaad 
met een lijmachtige coating op een afbreek-
baar doek wordt aangebracht. Dit doek wordt 
daarna met een speciale machine in de grond 
gelegd. In het project ‘Uitrol duurzame teelt 
ui en peen’ wordt deze innovatieve zaaitech-
niek in de praktijk getest.

Het project is een samenwerking van Delphy, 
S+dB, De Vlaming Groep en akkerbouwer 

Joos Poppe uit Nagele en wordt onder meer 
gefi nancierd met een bijdrage uit POP3. Bij 

Poppe en op nog twee andere locaties zullen 
het komende voorjaar de eerste testen met het 
zaaidoek worden gedaan.
De bedenkers ontwikkelden hun zaaimethode 
voor de graszaadmarkt, vertelt Gerard Otten van 
S+dB. ‘Het doek heeft een onkruiddrukkende 
werking, waardoor er minder onkruidbestrijding 
nodig is. Daarnaast zorgt het doek voor een 
uniforme groei en kun je de waterhuishouding 
en de voeding van de zaadjes beter regelen’, 
legt hij uit. 
‘In de coating waarin het zaadje ligt ingebed op 
het doek, kun je nutriënten stoppen die zorgen 

voor een goede start. Uiteindelijk heb je minder 
chemicaliën nodig en heb je meer garantie dat 
je een goede en uniforme opbrengst hebt.’
De nieuwe techniek kent nog veel uitdagingen 
en vraagtekens. Daar is het project ook voor 
bedoeld. 
De eerste proefveldjes worden komend voorjaar 
aangelegd en in het tweede en derde jaar wordt 
de oppervlakte verder uitgebreid. ‘Het is de 
bedoeling dat we het derde jaar een demonstra-
tieakker hebben’, vertelt Otten. De techniek is 
zowel voor biologische als voor gangbare telers 
interessant.  

Eigenlijk zou hij de sleufsilo’s gefaseerd vernieuwen, 
maar dankzij POP3-subsidie uit de regeling Fysieke 
investering DAW-Gelderland kon hij de voeropslag en het 
erf meteen grondig aanpakken en voorzien van een inno-
vatieve afvoer van perssappen en vuil erfwater. 

Mathé van Goch heeft in het Gelderse Hedel een melk-
veebedrijf met 50 melkkoeien op 30 hectare, waarvan 

5,5 hectare snijmaïs. Daarnaast is er een kinderopvang op 
de boerderij. Bij de zoektocht naar een nieuwe voeropslag 
ging zijn aandacht als eerste uit naar een arbeidsvriendelijk 
afdeksysteem waarbij geen autobanden of grond meer nodig 
zijn. De opvang van perssappen zou hij gelijk meenemen en 
later optimaliseren.
Zijn plannen voor de vernieuwing van de sleufsilo’s en de af-
voer en opvang van perssappen en erfafspoeling kwamen in 
een stroomversnelling terecht, toen hij las over de mogelijk-
heden van de POP3-subsidie. ‘Het ging uiteindelijk om een 

subsidiebedrag van 25.000 tot 30.000 euro. Dat is serieus 
geld en zeker de moeite waard.’
Voor het systeem is een buizenstelsel onder de sleufsilo en 
het erf aangelegd. Als de sleufsilo vol met voer zit, stromen 
de perssappen naar een speciale opvangput. Als de silo leeg 
is, kan Van Goch een klep omzetten en stroomt het regenwa-
ter uit de silo rechtstreeks naar de sloot. Dat geldt ook voor 
het erf. Het regenwater komt in een goot terecht die naar 
de put of naar de sloot stroomt, al naar gelang hoe vuil het 
erf is. Ook dat kan hij instellen met kleppen in de leiding. 
Daarnaast wordt ook het regenwater dat van het kuilplastic 
komt, opgevangen en afgevoerd.
De sleufsilo’s hebben een vloeistofdichte asfaltvloer en groe-
ne wanden voor een betere inpassing in het landschap. ‘Wij 
krijgen iedere week bijna 200 burgers op het erf. Je hebt als 
multifunctioneel bedrijf een voorbeeldfunctie voor de sector. 
En goed voorbeeld doet goed volgen. We doen het voor een 
aantrekkelijk landschap en schone sloten.’

Perssap en vuil water niet meer in de sloot

Zorgboerderij De Lindehoeve is een initiatief van Jaqcueline Greven. Ze werkte dertig jaar als 
activiteitenbegeleidster in een verpleeghuis. Haar wens was een eigen zorgboerderij te begin-
nen, samen met haar dochters. Ze start de zorgboerderij met haar dochter Jannemiek, dochter 
Annemarie zit nog op school. Het is de bedoeling dat er dagelijks tien tot twaalf dementerende 
ouderen naar de zorgboerderij komen voor dagbesteding. ‘We gaan zoveel mogelijk met de cliën-
ten naar buiten’, vertelt Greven. ‘Er komt nog een dierenverblijf en een kas met een moestuin.’

De hele verbouwing vergt een investering van 
zo’n 275.000 euro. Greven ging op zoek naar 

subsidiemogelijkheden en werd verwezen naar 
het Europese LEADER-fonds. Dit fonds fi nan-
ciert 40 procent van de kosten. Een wezenlijke 
bijdrage om het project te kunnen realiseren, 
stelt Greven. 
‘Zonder subsidie waren we ook gestart, maar 
was het wel moeilijker geworden. Aan de LEA-
DER-subsidie zijn wel voorwaarden verbonden. 
Het kostte tijd en energie om de aanvraag in 
te dienen en je krijgt drie jaar de tijd om het 
project te realiseren.’

De praktijk wijst uit dat er behoefte is aan 
dergelijke kleinschalige dagbesteding aan de-
menterende ouderen. Ouderen kunnen hierdoor 
langer in hun eigen omgeving blijven wonen. 
Het project versterkt de leefbaarheid van het 
dorp en zorgt op termijn voor werkgelegenheid. 
‘De leefbaarheid was een belangrijk argument 
om voor de subsidie in aanmerking te komen’, 
vertelt Greven. Op termijn zullen er ook kamers 
voor kortdurende opname worden gerealiseerd, 
bedoeld voor patiënten die zijn ontslagen uit 
het ziekenhuis, maar nog wel verzorging nodig 
hebben.

Zorgboerderij versterkt 
leefbaarheid regio

In het project Koolstof Kringloop – georgani-
seerd door DLV Advies en mogelijk gemaakt 
door de provincie Utrecht en het Plattelands-
ontwikkeling programma – staat de organi-
sche stof in de bodem centraal. 
De groep deelnemers is erg divers en bestaat 
uit zowel biologische als gangbare boeren op 
zand, klei en veengrond. 

Eén van hen is melkveehouder Jan Graveland 
uit Oudewater. Hij is als ‘veenboer’ in de min-

derheid. ‘Dat is wel jammer, want je hebt met 
een andere insteek te maken. Bij klei en zand 
gaat het vooral om het verhogen van het orga-
nische stofgehalte in de bodem. Op veengrond 
is dat minder een issue, het gaat mij vooral om 
het verhogen van de kwaliteit van de organische 
stof’, legt hij uit. Daarnaast geeft de CO2-opslag 
en –uitstoot een extra dimensie. ‘Hoe houd je 
de organische stof in de bodem en hoe beperk 
je bodemdaling? Dat is waar veenweideboeren 
vooral mee bezig zijn.’
De groep van circa vijftien boeren komt onder 
leiding van adviseur Edith Finke van DLV Advies 
bij elkaar op het bedrijf en gaat letterlijk de bo-
dem in. Bij demonstraties en trainingen worden 
diverse experts uitgenodigd. Daarnaast bestaat 
een bijeenkomst uit een theoretisch gedeelte 
waarbij de aan- en afvoer van koolstof in beeld 
wordt gebracht. ‘Ik heb het idee dat ik op de 
goede weg zit. Ik heb alleen maar gras, pas 
weidegang toe en werk met een lage banden-
spanning en lichte machines om het berijden 
zoveel mogelijk te beperken. Maar er valt altijd 
wat te verbeteren’, zegt Graveland.
‘Ik heb een honger naar kennis en wil graag we-
ten hoe het zit. Het is ook goed om op andere 
bedrijven rond te kijken. Meer dan de helft van 
de deelnemers is biologisch en het is goed te 
ervaren hoe zij het doen. Van biologische boe-
ren kun je veel leren als het gaat om de bodem. 
En de bodem is verreweg het belangrijkste van 
je bedrijf, het is belangrijker dan de koe.’

Kennis over koolstofkringloop 
zit in de grond

Ui en wortel zaaien op een doek

LEADERKENNISOVERDRACHT

FYSIEKE INVESTERINGEN

SAMENWERKING VOOR  INNOVATIE
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KAVELRUIL

Schoon Erf! Schone Sloot! is een 
gezamenlijk project van Waterschap 
Rivierenland, Nederlandse Fruitte-
lers Organisatie (NFO) en provincie 
Gelderland en heeft als doel de wa-
terkwaliteit rondom fruitteeltbedrij-
ven te verbeteren. Het blijkt namelijk 
dat hier op redelijk eenvoudige wijze 
nog best wat verbeteringen te beha-
len zijn op het gebied van emissie 
van gewasbeschermingsmiddelen.

Bertie Tijssen uit Batenburg maakt deel uit 
van de groep ondernemers die een online 

erfemissiescan hebben ingevuld en geop-
timaliseerd. Na informatiebijeenkomsten is 
het de bedoeling dat ook andere fruittelers 

hiermee aan de slag gaan.
‘De insteek van de scan is het opsporen 
van knelpunten op je bedrijf. Waar zitten 
de afvoerputjes van het erf naar de sloot, 
waar vul je de spuit, waar maak je de spuit 
schoon, dat soort vragen. De scan geeft je 
inzicht in je situatie en zorgt voor bewust-
wording. Een vervolgstap is het realiseren 
van praktische oplossingen zoals bijvoor-
beeld het inrichten van een vulplaats’, 
vertelt de fruitteler.
Het invullen van de scan was niet ingewik-
keld, vond Tijssen. ‘De scan geeft de knel-
punten duidelijk weer. Mijn eigen situatie 
kwam wel goed uit de bus, maar ik ga de 
spuit nu niet meer vlak bij de kolken van 
de regenwaterafvoer neerzetten. Dat stukje 

bewustwording is een direct resultaat van 
het project. Het is de bedoeling dat je als 
teler ook echt iets gaat doen met de zwakke 
plekken die uit de scan naar voren komen.’
Tijssen vindt het project een goede zaak. 
‘Als fruitteeltsector scoren we al goed wat 
betreft de drift van gewasbeschermingsmid-
delen. Het beperken van erfemissie is een 
volgende stap. Door dit project staan we zelf 
aan het roer, samen met het waterschap. 
We kunnen zelf naar praktische oplossingen 
zoeken, voordat er van hogerhand van alles 
wordt opgelegd. Ik vind dat iedere teler 
deze scan zou moeten invullen, zowel voor 
zichzelf als voor de sector, voor een betere 
waterkwaliteit en behoud van gewasbescher-
mingsmiddelen.’

Schone sloot begint bij schoon erf

Vrijwillige kavelruil is een effectief middel om de 
bedrijfsvoering van agrarische bedrijven te verbeteren. 
In de provincie Zeeland speelt Kavelruilbureau Zeeland, 
gefinancierd met POP-geld, hierin een centrale rol. Akker-
bouwer Bas van ’t Westeinde uit Arnemuiden is één van 
de vijf kavelruilcoördinatoren in Zeeland.

De insteek van vrijwillige kavelruil is om op eenvoudige manier 
landbouwbedrijven efficiënter in te richten en gereed te maken 

voor de toekomst. Dat is de belangrijkste opgave voor het Kavelbu-
reau Zeeland. Daarnaast wordt kavelruil ook toegepast bij de aanleg 
van infrastructuur, zoals wegen, fietspaden en watergangen.
‘Gemeenten, waterschap en provincie schakelen het Kavelruilbu-
reau Zeeland in om via vrijwillige kavelruil de benodigde grond te 
verwerven’, vertelt Van ’t Westeinde. Een belangrijk smeermiddel in 
het ruilproces is de beschikbaarheid van ruilgrond.
Een kavelruilcoördinator is van begin tot eind bij het proces be-
trokken. Hij gaat met de verschillende partijen om tafel en probeert 
zo tot een overeenkomst te komen waar iedereen mee vooruit 
kan. Groot voordeel is dat de partijen te maken hebben met één 
aanspreekpunt. Van ’t Westeinde heeft, net als de andere kavelruil-
coördinatoren, zelf ook een agrarisch bedrijf. ‘Je weet wat er speelt 
en voelt aan wat een boer beleeft in het proces. We werken op 
zzp-basis en zijn onafhankelijk.’
De POP-bijdrage bestaat uit het werk van de kavelruilcoördinatoren 
en het faciliteren van de kavelruil. Daarnaast is er een bijdrage be-
schikbaar voor kavelverbeteringswerken, bijvoorbeeld de aanleg van 
drainage, en geeft het kavelruilbureau voorlichting en cursussen. 
De ambitie in Zeeland is om jaarlijks gemiddeld 700 hectare grond 
van eigenaar te laten wisselen. Het grote voordeel schuilt in het 
woordje ‘vrijwillig’. Door tot een voor iedereen acceptabele oplos-
sing te komen, kan onteigening worden voorkomen en daarmee 
wordt veel tijd, geld en ergernis bespaard. ‘Je probeert net zo lang 
te puzzelen tot mensen het voordeel zien’, zegt Van ’t Westeinde.

Vrijwillige kavelruil 
smeermiddel voor 
landbouwstructuur

Wie wil weten hoe de biologische legkippen en 
melkkoeien op het bedrijf van de familie Nikkels in 
Bathmen en Holten worden gehouden, is van har-
te welkom een kijkje te komen nemen. ‘Kom maar 
kijken, we hebben niets te verbergen. En bezoekers 
gaan altijd enthousiast weer weg’, zegt Jan Hein 
Nikkels. Nikkels is een van de deelnemers van het 
project Salland Boert en Eet Bewust dat voortkomt 
uit het initiatief Boert Bewust.

In Salland doen nu ruim zestig bedrijven mee aan het 
project. Zij zijn gecertificeerd en laten daarmee zien dat ze 

bewust boeren en dit willen uitdragen richting de burger. Dat 
kan door het organiseren van open dagen, het ontvangen van 
groepen maar ook door actief te zijn op sociale media. Nikkels: 
‘Voor ons is er niet zoveel veranderd, omdat we hiervoor ook 
al open stonden voor bezoekers. Maar via Salland Boert en Eet 
Bewust worden er nu gerichter dingen georganiseerd en zijn 
we gemakkelijker te vinden.’
‘Als agrarische sector loop je soms tegen verwijten op die niet 
terecht zijn. Dan is het goed om het echte verhaal te vertel-
len en positief te blijven. Je hoopt dat je verhaal doorverteld 
wordt als reactie op de negatieve aandacht die er vaak voor de 
landbouw is’, vervolgt hij.
‘Het voordeel van certificering is dat je kunt laten zien dat je 
op verschillende punten goed bezig bent. Maar het mooiste 
vind ik dat er bij de certificering een consument meekomt. 
Zo ben je met elkaar bezig om de puntjes op de i te zetten. 
Samen iets doen geeft energie en is veel leuker dan elke keer 
in de verdediging te moeten.’
Dankzij subsidie uit het LEADER-fonds kon het project worden 
opgezet. ‘Het is belangrijk om zo’n project goed neer te zetten 
en van de grond te krijgen. Subsidie helpt daarbij, het geeft 
het project een zetje.’

Open communiceren naar 
de consument

Sinds 1 januari 2016 is het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer in Nederland anders georgani-
seerd. Boeren hebben geen contract meer met RVO, 
maar met een agrarisch collectief. Deze ruim veertig 
professionele gecertificeerde collectieven organise-
ren en coördineren het agrarisch natuurbeheer in hun 
regio en worden daarvoor betaald met onder meer 
POP-subsidie. Een deel hiervan is voor de kosten 
van de organisatie en het overgrote deel is voor het 
beheer door de boeren.

‘De nieuwe werkwijze moet de effectiviteit en de kosten 
van de controledruk verlagen’, vertelt Wilco de Jong uit 

Nijeholtwolde. Hij is voorzitter van het Kollektivenberied Frys-
lân (KBF), de samenwerkingsorganisatie van de zeven Friese 
agrarische collectieven. Dat verlagen van de controledruk 
wordt helaas nog niet overal gevoeld, zegt hij. ‘Het werken 
met agrarische collectieven is een nieuwe werkwijze in Europa 
en Brussel is nog niet helemaal klaar voor dit systeem. De con-
troledruk wordt als hoog ervaren omdat de schouwcommissie 
van het collectief zelf de deelnemers controleert en de NVWA 
het collectief controleert. Dat wekt irritaties op bij de boeren.’
Over de nieuwe organisatie van agrarisch natuurbeheer is De 
Jong tevreden. ‘Het systeem van de collectieven functioneert 
goed. Er wordt efficiënter gewerkt, meer samengewerkt in het 

veld en er is een kwaliteitsslag in het beheer gemaakt.’
In Nederland zijn zo’n 9.000 deelnemers aangesloten bij een 
collectief, waarvan 2.000 in Friesland. ‘In Friesland wordt 
van oudsher al veel aan agrarisch natuurbeheer gedaan’, zegt 
De Jong. Het Kollektivenberied Fryslân is het gezicht van 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de provincie. Als 
belangenbehartiger is het een gesprekspartner voor overheden 
en (groene) organisaties over onder andere het natuurbeleid in 
de provincie. Daarnaast zorgt het KBF voor kennisuitwisseling, 
dataverzameling en communicatie met de achterban en de 
inwoners van Friesland.

Agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer nieuwe stijl 
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Eco Fields in Wekerom is een bedrijf waar 
jaarlijks zo’n 1.700 rosékalveren, afkomstig 
van biologische melkveebedrijven, worden 
opgefokt. De dieren krijgen weidegang en 
zijn gehuisvest in potstallen. Eco Fields heeft 
daarnaast een eigen slagerij en worstmakerij 
waar het kalfsvlees wordt verwerkt. 

Het bedrijf heeft in samenwerking met natuur-
organisaties 240 hectare grond in beheer. 

Daarop wordt onder meer graan, snijmais, bie-
ten, bonen en andere eiwithoudende gewassen 
verbouwd. Sinds enkele jaren ook 2 hectare 
voederbieten en dat is voor een biologisch 
bedrijf best een uitdaging, vertelt oprichter/

eigenaar Bart Boon. ‘Voor een biologisch bedrijf 
is het erg lastig om voederbieten onkruidvrij 
te houden. Dat komt omdat het onkruid in het 
begin harder groeit dan de biet en daardoor snel 
de overhand krijgt.’ Eco Fields probeert dit op te 
lossen door de bieten te planten in plaats van 
te zaaien. ‘De kosten van het planten zijn hoger, 
maar je hebt minder uren nodig om het onkruid 
te verwijderen. Bovendien is je opbrengst hoger.’
De voederbietenteelt bij Eco Fields wordt ook 
breder onder de loep genomen. Het bedrijf werkt 
namelijk mee aan het project ‘Natuur inclusieve 
landbouw met de voederbiet’ dat onderzoek- en 
adviesbureau NMI begin dit jaar is gestart. 
Samen met onder meer waterschappen en de 

jagersvereniging wordt gekeken naar de effecten 
van de teelt op fl ora, fauna en waterkwaliteit. 
Achterliggende gedachte is dat herintroductie 
van de voederbiet zowel landschappelijk als mi-
lieutechnisch voordelen heeft ten opzichte van 
mais. Het project is tot stand gekomen via POP3 
Gelderland: Innovatieve Concepten ten behoeve 
van een duurzame land- en tuinbouw.
Boon ziet duidelijk een meerwaarde in de voe-
derbiet. ‘Het is smakelijk voer en stimuleert de 
groei en voeropname. Wij zien het als een goed 
alternatief voor mais. Door dit project wordt er 
nu ook gekeken naar het effect op de omgeving 
en dat is positief.’ Over de resultaten van het 
project kan hij nog geen uitspraken doen.

SAMENWERKING VOOR  INNOVATIE

Wim Katerberg (26) heeft samen met zijn ouders een ak-
kerbouwbedrijf van 300 hectare in het Drentse Zuidwolde. 
Hoofdgewas is zetmeelaardappelen en daarnaast verbouwen 
ze suikerbieten, zomergerst, graszaad en snijmaïs. Eind 2016 
deed Wim bij de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) een 
subsidieaanvraag voor de aanschaf van een nieuwe veldspuit. 
Deze werd gehonoreerd als duurzame investering.

Bijzonder aan de Horsch veldspuit is dat hij plaats-specifi ek kan 
spuiten, legt Wim uit. Dat was ook de voorwaarde om voor 

de subsidie in aanmerking te komen. ‘Voordat we de aardappelen 
gaan doodspuiten, maken we met behulp van satellietbeelden 
biomassakaarten. Deze kaarten ‘vertellen’ de spuitmachine waar 
het loof al is afgestorven en waar niet, zodat niet overal evenveel 
hoeft te worden gespoten. Die mogelijkheid is er ook met de 
toepassing van bodemherbiciden op basis van het organische 

stofgehalte van de bodem. Daarnaast veroorzaakt de spuit minder 
drift, omdat de spuithoogte lager is dan bij gangbare spuiten.’
De jonge akkerbouwer werd door de accountant op de mogelijkhe-
den van de JOLA-regeling gewezen. ‘De aanvraag heb ik ook aan 
de accountant overgelaten, want het was best ingewikkeld. Maar 
het is absoluut interessant om je in de mogelijkheden van de 
regeling te verdiepen. Dankzij de subsidie konden wij deze spuit-
machine kopen waarbij gewasbeschermingsmiddelen gerichter 
ingezet kunnen worden, zodat je de milieubelasting vermindert.’
‘We waren al van plan om een nieuwe veldspuit aan te schaffen 
en deze regeling gaf een extra duwtje om te kiezen voor dit type’, 
vervolgt hij. ‘Met deze machine heb ik een stukje toekomstper-
spectief gekregen, omdat we de nieuwste technieken kunnen 
gebruiken. Daar is de regeling ook voor bedoeld; het moet gaan 
om een duurzame investering zodat je niet stil komt te staan met 
je bedrijf.’

Duurzame veldspuit dankzij JOLA-regeling

Wisselende weersomstandigheden en wisse-
lende opbrengsten horen bij het ondernemer-
schap van een akkerbouwer. Maar extreem 
slecht weer waarbij een deel van de aardap-
pels niet kan worden gerooid, dat gaat het 
ondernemersrisico te boven, vindt akkerbou-
wer Erik Postma uit Wieringermeer.

‘Aardappelen is de hoofdmoot van mijn bedrijf 
en ik kan het me niet permitteren dat die 

blijven zitten’, zegt Postma. Reden voor hem om 
een brede weersverzekering af te sluiten. Met de 
‘Tegemoetkoming premie brede weersverzekering’ 
krijgt hij maximaal 65 procent van de verzeke-
ringspremie terug. Dat maakt de verzekering voor 
hem betaalbaar.
Postma heeft een kleinschalig akkerbouwbedrijf 
van 27 hectare met aardappelen als hoofdgewas. 
Toen hij in 1998 met het bedrijf begon, was het 
extreem nat. ‘Ik heb toen meteen geïnvesteerd in 
de grond, zoals drainage en het op orde maken 
van de water aan- en afvoer.’

Daarnaast sloot hij, toen dat mogelijk werd, ook 
een brede weersverzekering af. ‘Je moet het zien 
als een calamiteitenverzekering, niet als een 
schadeverzekering. Het is een vorm van je indek-
ken en de continuïteit van je bedrijf waarborgen’, 
stelt hij. ‘Ik vind niet dat elke gemiste aardappel 
vergoed hoeft te worden, maar een misoogst kun 
je als bedrijf niet dragen.’
Hij juicht het toe dat het Plattelandsontwikke-
lingsprogramma (POP3) subsidie geeft om deel-
name aan de verzekering te stimuleren, maar ziet 
het vooral als aanjager. ‘Het zou beter zijn dat 
de premie omlaag kan door een hogere deelne-
mersgraad. Als iedereen meedoet, zou je voor een 
kwart alles verzekerd hebben.’
Belangrijk zijn wel de voorwaarden voor deel-
name, stelt hij.  ‘Als ondernemer moet je eerst 
zorgen dat je de zaak goed op orde hebt. Dat is 
een goede basis voor een betaalbare verzekering, 
samen met een hoge deelnemersgraad. Het moet 
voor alle partijen draagbaar zijn, ook voor de 
verzekeraars.’

Subsidie maakt brede 
weersverzekering betaalbaar

De innovatieve en klimaatneutrale Kip-
ster-boerderij in Oirlo die vorig najaar is 
geopend, heeft veel losgemaakt. ‘Overwel-
digend’, zegt Ruud Zanders, een van de vier 
ondernemers achter het concept. Er zijn 
plannen voor een tweede stal en een uitrol 
van het concept in het buitenland.

De Kipster-boerderij voor 24.000 leghennen 
bestaat uit een binnen- en buitentuin waarin 

de kippen naar hartenlust kunnen scharrelen. 
De Dierenbescherming kende drie sterren van het 
Beter Leven-keurmerk toe aan de stal. Andere 
troef is de lage CO2-footprint. Onderdeel van het 
concept is de afzet van de haantjes – broertjes 
van de legkippen – en de uitgelegde leghennen.
De initiatiefnemers sloten een contract met 
supermarktketen Lidl voor de verkoop van de ei-
eren en het vlees. Hierdoor is de afzet geregeld, 
volgens Zanders een belangrijke vereiste voor 
het welslagen van het project. ‘Daarnaast was 
onze insteek nieuw: niet op het randje van de 

normen gaan zitten, maar gaan voor het maxi-
maal haalbare. En dat voor acceptabele prijzen: 
onze eieren zijn goedkoper dan biologische, 
maar wel de meest duurzame.’
Het project is mogelijk gemaakt dankzij de 
subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor 
Innovatie en modernisering agrarische bedrij-
ven’. ‘Je begint met iets nieuws en dan zijn de 
traditionele fi nanciers afwachtend. Dat is altijd 
zo met innovatie en dat is ook logisch. Je moet 
de subsidie dan ook zien als aanjager van inno-
vatie. Maar natuurlijk moet het businessmodel 
ook kloppen en dat moet je ook laten zien.’
Het bedrijf draait nu een jaar en de onderne-
mers zijn dik tevreden. ‘De productie gaat goed, 
de systemen werken en de eieren zijn vanaf het 
begin uitverkocht. Dat is het manco: we kunnen 
niet aan de vraag voldoen. Daarom zijn we nu 
een tweede stal aan het ontwikkelen en dat zou 
in principe zonder subsidie moeten kunnen, 
want de aanjaagfunctie hebben we niet meer 
nodig.’

Innovatieve Kipster-stal 
voldoet aan verwachtingen

Herintroductie voederbiet Gelderland

BREDE WEERSVERZEKERINGFYSIEKE INVESTERINGEN

JONGE LANDBOUWERSREGELING




