
5Z AT E R D A G  2 4  M A A R T  2 0 1 2

r e g i o  n o o r d

Midwolda - Dat de Groninger land-
bouw duurzamer moet, daarover 
waren de meeste deelnemers aan de 
stropakkenconferentie het dinsdag 
wel eens. De uitdaging is om uit te 
zoeken op welke manier dat moet. 
„Het wordt een enorme klus om 
samen te zorgen voor een econo-
misch duurzame landbouw”, zei 
LTO Noord Groningen-voorzitter 
Hilbrand Sinnema na afloop. 

LTO Noord, Natuur en Milieufedera-
tie Groningen en provincie Gronin-
gen voeren de komende maanden 

een dialoog over de toekomst van de 
landbouw. Dit moet uiteindelijk leiden 
tot een nieuwe visie van de provincie op 
de toekomst van de landbouw. De aftrap 
van de dialoog vond plaats op boerde-
rij Hermans Dijkstra in Midwolda, op 
stropakken. Ruim honderd mensen van 
onder andere gemeenten, provincie, LTO 
Noord en Natuur en Milieufederatie Gro-
ningen kwamen op de conferentie af.

Focusgroepen
Initiator van de European Dairy 

Farmers (EDF) Folkard Isermeyer onder-
streepte het belang voor Groningse 
boeren om samen met consumenten te 
discussiëren over de landbouw. Duits-
land zet hiervoor focusgroepen op. „De 
landbouw verandert, bedrijven worden 
steeds groter. We hebben discussies nodig 
over hoe je onderneemt. Het is niet meer 
zo gemakkelijk als vroeger. Het is nood-
zakelijk dat boeren aan consumenten 

uitleggen wat ze doen, anders staat de 
landbouw voor grote problemen”, waar-
schuwde de Duitse landbouweconoom. 
Sinnema: „Schaalvergroting is volgens 
Isermeyer onafwendbaar. Daar moeten 
we op inspringen.” 

Modernisering
Oud-Tweede Kamerlid en voorma-

lig Biologica-voorzitter Arie van den 
Brand stelde dat een groenere land-
bouw nodig is om de GLB-gelden te 
kunnen behouden. „De landbouw moet 
een andere koers varen. Het is gênant 
dat boeren zich ontzettend druk maken 
om het GLB-voorstel om 7 procent van 
hun land te gebruiken voor ecologische 
doeleinden. Groningen moet de leiding 
nemen in de ecologische modernise-
ring. Om dit te bereiken zijn studie-
clubs noodzakelijk, bijvoorbeeld op het 
gebied van duurzame gerst”, aldus Van 
den Brand.

„Groningen heeft een mooie land-
bouwgeschiedenis en potentie. Vijftig 
jaar stond in het teken van technische 
modernisering met als gevolg onder 
andere schaalvergroting. Onze eigen 
Groninger Sicco Mansholt liep hierbij 
voorop. De ecologische modernisering 
gaat ook vijftig jaar duren”, voorspelde 
hij. 

HZPC-directeur Gerard Backx ging 
vooral in op het belang van Gronin-
gen als aardappelprovincie. Hij vindt 
het belangrijk dat groei van agrarische 
bedrijven in de toekomst mogelijk is en 
blijft. „Een bedrijf is net een plantje. Of 

het groeit, of het gaat dood. Ik kan me 
niet voorstellen dat minister-president 
Mark Rutte zegt dat een bedrijf als Phi-
lips niet meer mag groeien”, zei de direc-
teur van het handelshuis. 

Provincie Groningen, LTO Noord en 

Natuur en Milieufederatie Groningen 
discussiëren de komende tijd verder over 
de toekomst van de Groninger landbouw. 
Politicus Van den Brand hoopt dat pro-
vincie Groningen met de uitkomsten van 
de dialoog naar Brussel gaat. „Probeer 

een voet tussen de deur te krijgen bij 
Eurocommissaris Ciolos als de resulta-
ten over een tijd bekend zijn”, adviseerde 
hij gedeputeerde Wiebe van der Ploeg.

T i e n k e  W o u da

Duurzame landbouw enorme klus

Op tien strobalen discussieerden mensen van provincie, gemeenten, waterschappen, banken en LTO Noord over de Groninger landbouw. 
F o t o :  N i e u w e  O o g s t

EMMEn – Vanuit de voedingsmidde-
len-, farmaceutische-, chemie- en 
cosmetica-industrie groeit de 
belangstelling voor toepassing 
van innovatieve producten uit de 
glastuinbouw. De markt vraagt om 
natuurlijke grondstoffen voor medi-
cijnen, cosmetica en toevoegingen 
in de foodproducten.

De tuinbouw in Zuidoost-Drenthe is 
in beeld als leverancier van groene 

grondstoffen voor de industrie. Op de 
regionale proeftuin in Klazienaveen 
worden dit jaar voor het tweede seizoen 
enkele teelten beproefd.

Het gaat niet echt snel, maar opscha-
ling naar daadwerkelijke productie ligt 
in het verschiet, vertelt Jolanda Heistek 
van kennismakelaar Cropeye en lid van 
innovatieplatform Biobased & Agribusi-
ness Noord-Nederland.

Boehringer Ingelheim Pharma, een 
grote Duitse producent van geneesmid-
delen, heeft zich al gemeld. Toch zal 
het nog een jaar of twee duren voordat 

de overstap kan worden gemaakt van 
proef naar praktijk, verwacht Heistek. 
Zij bemiddelt in opdracht van gemeente 
Emmen, provincie Drenthe en Stichting 
Tuinbouw Emmen tussen producenten 
en afnemers.

oMslag
Voor de glastuinbouw biedt de pro-

ductie van industriële grondstoffen vol-
gens Heistek kansen om aan de nieuwe 
marktvraag te voldoen, al vergt het een 
omslag. „Tuinders moeten dan wel uit 
hun comfortzone komen. Het is een 
andere manier van opereren dan ze nu 
gewend zijn.”

In plaats van producent van consu-
mentenproducten, waarbij je als teler 
grotendeels zelf de kwaliteit en pro-
ductieomstandigheden bepaalt, word je 
producent van grondstoffen die moeten 
voldoen aan strenge industriële nor-
men.

In combinatie met de glastuinbouw 
kan de industrie volgens Heistek de nodi-
ge ‘quick wins’ behalen. Door gewassen 
met bepaalde inhoudstoffen niet volvelds 
maar onder glas te telen, kunnen ze veel 
beter worden gecontroleerd. Ook neemt 
de ziektedruk af, kan het productievo-
lume worden opgevoerd en beter worden 
ingeschat.

„Het gaat in de industrie om kwali-
teit, uniformiteit en leverzekerheid. Als 
afnemer wil je er zeker van zijn dat je 
grondstoffen altijd beschikbaar zijn, de 
samenstelling hetzelfde is en voldoet aan 
de kwaliteitsnormen. Door de kennis en 
kunde van de glastuinbouw te combine-
ren met een geconditioneerde teeltom-
geving, is goed te voorspellen wat eruit 
komt.”

Niet alleen voor de afnemers is 
een combinatie met de glastuinbouw 
voordelig, ook voor de tuinder kan het 
aantrekkelijk zijn. Doordat het om zeer 

specifieke gewassen en rassen gaat, is de 
financiële opbrengst per vierkante meter 
hoger dan bij gangbare gewassen. Dat 
maakt het voor tuinders in principe inte-
ressant, aldus Heistek. Exacte opbrengst-
cijfers zijn echter nog niet te geven.

Ondanks de mooie vooruitzichten, 
komt de teelt onder glas van industriële 
gewassen voor inhoudstoffen nog slechts 
aarzelend van de grond. Dat komt vol-
gens Heistek vooral doordat het ontwik-
kelen van de teelt, extractie van specifie-
ke inhoudstoffen en beproeven van deze 
werkzame stoffen veel tijd vergt.

Zolang niet is aangetoond dat toe-
passing van deze technieken ook daad-
werkelijk uit kan, wacht de industrie 
nog met investeren. „En als dat allemaal 
voor elkaar is, moeten de afnemers ook 
nog hun productieproces omgooien.” 

HartFalen
Intussen zitten gemeente Emmen en 

provincie Drenthe niet stil. Zij steunen 
proeven in Klazienaveen met klaverach-
tige gewassen die een stofje produceren 
dat kan worden ingezet tegen hartfalen. 
Die stof is zo complex dat zij chemisch 
niet is na te maken.

De eerste resultaten zijn bemoedi-
gend, aldus Heistek. „Maar we willen de 
proeven eerst opschalen. Daarna zouden 
enkele tuinders het gewas op kleinere 
schaal kunnen toepassen.” Dan zouden 
binnen enkele jaren een stuk of drie 
kleinere tuinbouwbedrijven in Noord-
Nederland in fasen kunnen overstappen. 
„Het is voor de tuinbouw misschien niet 
het gouden ei, maar het biedt wel een 
kans. Tegelijk zoeken we ook zekerheid. 

Het moet voor de tuinders die erin stap-
pen geen zeperd worden.”

J o o s t  d e  l a  C o u r t

Drentse tuinbouw proeft aan biobased

a d v e r t e n t i e

a d v e r t e n t i e s

Voorlichting over biobased economy
In Zuidoost-Drenthe zijn diverse bedrijven actief op het gebied van de biobased economy, 
duurzame productie op basis van groene grondstoffen. Ze zoeken hierbij bewust samen-
werking met andere bedrijven en kennisinstellingen. Dat biedt ook kansen voor agrari-
sche bedrijven. De betrokken partijen in Zuidoost-Drenthe houden daarom op maandag-
middag 26 maart in de Stenden Hogeschool in Emmen een symposium om ondernemers 
de kansen te tonen.

➢www.kvk.nl/haalwinstuit
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Gecombineerde opgave 2012 
en Ciolos-scan
Vanaf 1 april tot 15 mei dient u weer de 
Gecombineerde Opgave (GO) in te vullen. 
Voor het indienen van deze gecombineerde 
opgave krijgt u een uitnodiging van Dienst 
Regelingen. Net als voorgaande jaren be-
paalt de GO weer uw mestplaatsingsruimte 
voor 2012, vraagt u de uitbetaling van toe-
slagrechten aan en daarnaast kunt u via de 
GO uitbetaling aanvragen voor verschillende 
subsidies (bijvoorbeeld voor natuurbeheer). 

2011 was het jaar waarin de plannen voor 
het nieuwe EU-Gemeenschappelijk Land-
bouwBeleid (GLB) vorm kregen. De eerste 
voorstellen voor het verdelen van de GLB-
gelden zijn bekend gemaakt. Details worden 
in 2012 (en 2013) verder ingevuld.

Daarbij kunt u zich de volgende vragen stel-
len:
 Hoe wordt het Europese landbouwbudget 

verdeeld? 
 Hoe kunnen mijn huidige toeslagrechten 

in de komende jaren worden verzilverd?
 Wat voor effect heeft de toekenning van 

de nieuwe toeslagrechten op mijn exploita-
tie?
 Moet ik nog investeren in toeslagrechten 

en wat voor rendement levert mij dit op?
 Hoe functioneert uitbetaling van de toe-

slagrechten in de overgangsregeling van het 
oude beleid naar het nieuwe beleid?

Welke beslissingen passen u het beste? Met 
behulp van een quick-scan, de “Ciolos-scan”, 
kunnen wij u op hoofdlijnen een voorlopig 
inzicht geven voor uw toekomstige situatie. 
Wanneer u nog toeslagrechten wilt aan- of 
verkopen kunt u tot 31 maart nog actie on-
dernemen.  
Wilt u meer weten van bovenstaande 
 punten of wilt u dat accon  avm ook voor 
u de Gecombineerde Opgave  verzorgt, 
dan kunt u contact opnemen met  
Harmen Westra (058 - 288 78 87) of  
Hendrik Veldman (0515 - 42 42 42).


