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Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de 
leefbaarheid van het platteland, voor de economie en voor het 
produceren van ons voedsel. Want zij dragen bij aan de 
energietransitie, een gezonde leefomgeving en verbeterde 
biodiversiteit. De provincie zet daarom in op duurzame land- en 
tuinbouw met een goed verdienmodel. 

In deze nieuwsbrief onder andere: 
• Platform Agrifood online
• Omschakelcursus biologische melkveehouderij
• Provinciale Subsidieregeling Innovatie Agrifood gaat weer open
• Kaarten met stikstofgevoelige natuur aangepast
• Nieuwe Monitor korte keten
• Platform Kringlooplandbouw: Groeien naar morgen
• Subsidie voor bedrijfsadvies

Platform Agrifood “Toekomst voor de Gelderse boer” online

Team Agrifood van provincie Gelderland heeft een online platform 
opgericht voor alle agrarische ondernemers die werken aan een 
duurzame toekomst voor hun bedrijf. Hier maken we zichtbaar hoe er in 
Gelderland wordt gewerkt aan de omschakeling naar een meer 
duurzame landbouw met een passend verdienmodel voor de boer. 



Je kunt ook verder kijken dan alleen de koeien. Veel 
biologische boeren versterken hun inkomsten door 
een neventak op te zetten zoals een kinderdag
verblijf, een boerderijwinkel of hun melk zelf te 
verzuivelen. Als het bij je persoonlijkheid past kan 
verbreding van het bedrijf een goede aanvulling zijn 
op de bedrijfsvoering. 

De familie Van der Aa uit Hernen maakte gebruik 
van een keukentafel gesprek met Kees Water.  
Lees hun verhaal op het platform Agrifood. 

Eerste veldbijeenkomst van de 
studiegroep biologische melkveehouderij
Op 11 juni was de eerste veldbijeenkomst van de 
studiegroep biologische melkveehouderij bij de 
biodynamische boerderij Veld en Beek in Doorwerth. 
Een bijzondere mix van biologische en niet
biologische melkveehouders had zich aangemeld, en 
ondanks het hooiweer waren er 12 deelnemers. Jan 
Wieringa vertelde over de bijzondere opzet van zijn 
bedrijf dat hij bezit samen met 3000 aangesloten 
leden (consumenten). Veld en Beek telt een veestapel 
van 5060 stuks melkvee met bijbehorend jongvee en 
ossen. Daarnaast hebben ze ook een akkerbouwpoot 
en investeren ze in Agroforestry.

Tijdens de bijeenkomst werd ook het veld 
geïnspecteerd en vertelde Nick van Eekeren van het 
Louis Bolk Instituut over de keuze tussen blijvend 
grasland en grasklaver. Twee sterk verschillende 
systemen. De klaver is immers een pionier die het 
beste aanslaat op ‘slechte’ grond, bijvoorbeeld na 
jaren akkerbouw. Dit is een groot verschil met 
blijvend grasland waarin het organische stof hoog is 
en er een hoog stikstofleverend vermogen is. 
Grofweg moet je als boer dus kiezen: of stikstof via de 
vlinderbloemige (grasklaver) of via organische stof 
(blijvend grasland). 

Familie van der Aa uit Hernen.

Het platform biedt inspiratie, kennis en informatie 
over ondersteuningsmogelijkheden en 
ontwikkelingen die de omslag naar een duurzaam 
bedrijf mogelijk maken. Het is bedoeld voor de 
ondernemers in de land en tuinbouw en de bedrijven 
en organisaties die actief zijn in de agrarische sector. 
We stimuleren vernieuwing en het delen van kennis. 
Zo helpen we de hele sector met verduurzamen.

Laat u inspireren! We nodigen u van harte uit om 
een kijkje te nemen. Ga hier naar het platform: 
agrifood.gelderland.nl

Doe mee met de omschakelcursus 
biologische melkveehouderij!
Provincie Gelderland wil de omschakeling naar 
biologisch stimuleren. Bionext heeft de opdracht om 
te inventariseren wat de behoeften zijn onder 
melkveehouders die willen omschakelen. Het 
afgelopen jaar is gebleken dat er veel animo is voor 
meer informatie, coaching en cursussen rondom 
biologisch. Dat bleek ook uit een enquête onder 
melkveehouders in Gelderland, die Bionext eind 
2020 hield. Uit de enquête bleek dat bijna 30% van de 
deelnemende melkveehouders meer wilde weten 
over de omschakeling naar biologisch. Van de 188 
melkveehouders wilden er 46 meer weten over het 
omschakelproces.

Denkt u ook wel eens aan om over te stappen naar 
een biologische bedrijfsvoering? 
Voor de melkveehouders bieden we dit najaar een 
omschakelcursus aan. Waardevol als u wilt weten 
wat erbij komt kijken, maar ook ter inspiratie om uw 
bedrijf te verduurzamen, zonder gelijk helemaal over 
te schakelen. Als u wilt weten wat de mogelijkheden 
zijn binnen uw bedrijf, kunt u vrijblijvend een 
adviesgesprek aanvragen met expert Kees Water van 
Ekopart. U kunt hem emailen via info@ekopart.nl of 
bellen op 06 26 51 87 01.

Inmiddels hebben 23 melkveehouders een 
keukentafel gesprek gevoerd met Kees, waarin zij hun 
bedrijfsvoering bespraken en hoe kansrijk 
omschakeling naar biologisch is. Hij neemt met de 
melkveehouder een vragenlijst door. Hoe lager de 
score, hoe makkelijker het is voor je bedrijf om op 
korte termijn om te schakelen. Heb je bijvoorbeeld 
een gemiddelde melkproductie per hectare en 
gebruik je weinig kunstmest? Dan is omschakelen 
naar biologisch waarbij je bedrijf extensiever wordt 
en je kunstmestgebruik nul wordt misschien maar 
een kleine stap. 

https://agrifood.gelderland.nl/inspiratie/1997049.aspx?t=Wel-of-niet-biologisch-
http://www.veldenbeek.nl
https://agrifood.mett.nl/default.aspx
mailto:info%40ekopart.nl?subject=


Subsidie voor bedrijfsadvies
De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en 
Educatie (SABE) bestaat uit een Voucherregeling en 
een regeling Samenwerking. Een voucher kan 
worden aangevraagd voor een verdiepingscursus 
stikstof in de landbouw of voor een cursus 
bedrijfscoach stikstof. Dit kan tot 15 oktober 2021. 
Subsidie voor een samenwerkingsproject kan worden 
aangevraagd van 1 t/m 30 november 2021. 
Meer informatie vindt u op: de website van de RVO. 

Kaarten met stikstofgevoelige natuur 
aangepast
De kaarten die de stikstofgevoelige natuur in de 
Gelderse Natura2000 gebieden weergeven, zijn 
aangepast. Hierin is agrarisch gebruikte grond waar 
zeker geen stikstof gevoelige natuur aanwezig is, 
verwijderd uit de kaarten.  
Er is onderzoek gedaan naar agrarische percelen die 
in het rekenprogramma AERIUS mogelijk zijn 
aangeduid als stikstofgevoelig. Hierover zijn ook 
Statenvragen en Kamervragen gesteld. 

AERIUS is het programma dat wordt gebruikt om 
stikstofbelasting op een perceel uit te rekenen. De 
provincie beheert de kaarten waarop stikstof
gevoelige natuur is aangegeven. Met deze kaarten 
wordt in AERIUS berekend of er stikstofeffecten op 
stikstofgevoelige natuur zijn, en of er dus een 
vergunning nodig is.

Op basis van een analyse van geografische 
informatiebestanden is gedeeltelijk vastgesteld dat 
geen sprake is van stikstofgevoelig leefgebied. Om 
welke percelen dat gaat, is binnenkort terug te 
vinden via onze website. 

Voor 2200 hectare is een extern bureau ingehuurd, 
dat deze zomer in het veld verder onderzoek doet. De 
uitkomsten hiervan worden meegenomen in de 
toetsing van vergunningaanvragen op het moment 
dat het onderzoek en de kaarten klaar zijn. De 
aanpassing in AERIUS volgt in 2022.

Lees hier het hele bericht: Provincie Gelderland past 
kaarten aan.

Naast de keuze voor het graslandsysteem werden de 
diverse kruiden en onkruiden besproken en ook 
beweidingssystemen kwamen uitgebreid aan de 
orde. Het bleek al snel dat de deelnemers nog lang 
niet waren uitgepraat. In het najaar zullen volgende 
bijeenkomsten van de studiegroep worden 
georganiseerd, en in 2022 zal er een omschakelcursus 
gestart worden onder begeleiding van Kees Water.

De provincie is blij dat veel melkveehouders 
enthousiast zijn over het omschakelen naar biologisch 
en kijkt naar mogelijkheden om melkveehouders hier 
zoveel mogelijk in te ondersteunen. Er wordt een 
omschakelfonds ingericht en ruilverkavelings
projecten zullen weer worden gestart. Daarnaast zet 
de provincie een project rondom biologisch in de retail 
voort, waarbij de verkoop van biologische zuivel wordt 
gestimuleerd. 

Wilt u meer weten over het omschakelen naar 
biologisch of wilt u aansluiten bij de studiegroep?  
U kunt zich melden bij projectleider Gerdine Kaptijn 
van Bionext via kaptijn@bionext.nl of telefonisch via 
06 83 11 90 57.

Provinciale Subsidieregeling Innovatie 
Agrifood gaat weer open
De provincie wil de verdere verduurzaming van 
agrarische bedrijven actief stimuleren. Het beleid is 
gericht op een natuurinclusieve kringlooplandbouw 
met een duurzaam verdienmodel. Innovaties die 
bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het 
verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook 
bijdragen aan de doelen van het beleid komen in 
aanmerking voor subsidie. Per aanvraag wordt 
maximaal €35.000, aan subsidie verstrekt. De 
regeling is weer open vanaf 6 september 2021. 
Meer informatie vindt u op onze website onder 
subsidie: Innovatie Agrifood. 

Veldbijeenkomst studiegroep biologische melkveehouderij bij Veld 
en Beek in Doorwerth. Foto: Raymond Hartman

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/duurzaam-boeren/subsidie-leren-over-duurzamere-landbouw
https://monitor.aerius.nl/gebieden.html?voortouwnemer=gelderland
https://archief05.archiefweb.eu/archives/archiefweb/https://www.gelderland.nl/Persberichten/Provincie-Gelderland-past-kaarten-met-stikstofgevoelige-natuur-aan.html
mailto:kaptijn%40bionext.nl?subject=
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Innovatie-Agrifood


Monitor Korte Keten
Bijna één op de zeven boeren en tuinders levert 
producten via een korte keten aan de consument. 
Onlangs is de monitor Korte Ketens verschenen van 
de WUR. Bij deze monitor is per provincie in beeld 
gebracht hoeveel primaire agrarische bedrijven (een 
deel van de) door hen geproduceerde of bewerkte 
voedsel en sierteeltproducten afzetten via een korte 
keten. 

Van de 7234 korte ketenbedrijven in heel Nederland 
zitten er 1138 (16%) in Gelderland. Overigens zitten 
we daarmee op het landelijke gemiddelde, gezien het 
grote aantal boerenbedrijven in Gelderland (8860 
bedrijven).

Provincie Gelderland heeft in 2014 het Gelders Kennis
netwerk Voedsel opgezet om korte voedsel ketens te 
stimuleren. Sinds 2016 wordt hiervoor ook gebruik 
gemaakt van de POP3 subsidiemogelijkheden. Het is 
één van de stappen die Gelderland belangrijk vindt 
met het oog op een economisch en ecologisch meer 
duurzame landbouw. Uit dit onderzoek blijkt dat 
inmiddels 12,8% van de Gelderse boerenproducten af 
via de korte voedselketen. Bij het vorige onderzoek was 
dat nog 9,8% (2017). Provincie Gelderland wil graag dat 
dit in 5 jaar stijgt naar circa 20% van de agrarische 
bedrijven en ondersteund ondernemers om dit te 
bereiken.

Het onderzoek laat ook goed zien dat producten die 
geen bewerking nodig hebben, zoals eieren en fruit, 
beter te verkrijgen zijn via de korte keten. Zo heeft 
42% van de leghen bedrijven in Gelderland afzet via 
de korte keten, terwijl melkvee met 8% relatief laag 
scoort. Maar door het grote aantal melkvee bedrijven 
in Gelderland is toch 16,6% van de korte keten 
bedrijven in Gelderland een melkveebedrijf. Vooral in 
de Achterhoek zijn deze bedrijven sterk 
vertegenwoordigd. Juist de grotere bedrijven zijn 
bovengemiddeld (bijna 18%) in de korte keten actief 
zijn. Ook opvallend is dat biologische boeren veel 
afzet hebben via de korte keten. In Gelderland maar 
liefst 35% van de bedrijven.

Bekijk hier de factsheet: Agrarische afzet via korte 
ketens in Gelderland.

Bekijk hier het landelijke rapport: Agrarische 
productie ten behoeve van de korte keten: een 
landelijke meting.

Platform Kringlooplandbouw: Groeien 
naar morgen

Als agrariër en ondernemer wil je vooruit. Maar vaak 
heb je het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld 
markt en overheid of tussen bank en burger. 
Perspectief is nodig en dat vraagt om een investering 
in duurzame landbouw. Steeds meer agrariërs 
maken zich klaar voor de toekomst. Wil je ook de 
volgende stap voor je bedrijf zetten? Er is een 
uitgebreid aanbod aan regelingen en ondersteuning. 
Het Ministerie van LNV heeft het op een rij gezet. 
Een handig overzicht over omschakelprogramma’s, 
advies en cursusvouchers, stikstof en kringloop
landbouw. Zo werken we samen aan een 
toekomstbestendige landbouw. Ga hier naar: het 
platform kringlooplandbouw.

LEADER vanaf 2023
LEADER is een Europees 
instrument voor de 
ontwikkeling van 
plattelands gebieden.  
Het wordt bottomup 
ingezet voor kleinschalige 
projecten binnen een 
daarvoor aangewezen 
gebied. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren zal het 

LEADERprogramma de komende periode naar 
verwachting niet alleen betrekking hebben op de 
leefbaarheid van het platteland maar ook op klimaat, 
biodiversiteit en kringlooplandbouw.

De provincie voert de regie bij de selectie en 
aanwijzing van de LEADERgebieden. Gebieden 
zullen waarschijnlijk weer worden geselecteerd op 
basis van een open inschrijving. Daarbij wordt aan 
gebiedspartijen gevraagd om een lokale 
ontwikkelingsstrategie (LOS) op te stellen. Hierin 
wordt het gebied geografisch afgebakend binnen de 
voorwaarden die vanuit LEADER worden gesteld.  

https://edepot.wur.nl/549332
https://edepot.wur.nl/549332
https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=3577&indicatorID=7722
https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=3577&indicatorID=7722
https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=3577&indicatorID=7722
https://www.platformkringlooplandbouw.nl/regelingen-en-ondersteuning
https://www.platformkringlooplandbouw.nl/regelingen-en-ondersteuning


Het LOS is gericht op plattelandsdoelen zoals 
bijvoorbeeld werkgelegenheid, groeikrimp, sociale 
inclusie, toeristische infrastructuur, bioeconomie 
maar mogelijk ook duurzame bosbouw, klimaat, 
biodiversiteit, korte ketens, multifunctionele 
landbouw, insectenrijkdom. Selectie vindt plaats door 
een onafhankelijke adviescommissie op basis van 
vooraf door de provincie opgestelde criteria.

Een deel van het GLBbudget wordt ingezet voor 
LEADER. Dit bedrag wordt aangevuld door de 
provincie. Het is de bedoeling dat ook gemeenten of 
andere partijen cofinancieren. De provincie kan één 
of meerdere gebieden aanwijzen.
Nadat het gebied door de provincie is aangewezen als 
LEADERgebied formeert het gebied een Lokale Actie 
Groep (LAG). De LAG voert de regie bij de selectie van 
de lokale projecten. De LAG legt verantwoording af 
aan GS. Vanuit LEADER wordt geld beschikbaar 
gesteld voor uitvoeringskosten van de LAG.

Meer informatie kunt u vinden op  
www.toekomstglb.nl en www.leaderachterhoek.nl. 
Vragen kunt u stellen via het Provincieloket.

Regeling Economisch Herstelfonds
Naar verwachting treedt komend najaar de regeling 
Economisch Herstelfonds (EHF) in het kader van de 
aanpak COVID in werking. Het EHF is een landelijke 
regeling van het Ministerie van LNV met alleen 
middelen van de EU. In de regeling zitten twee 
maatregelen: samenwerkingsprojecten en 
investeringen.

De samenwerkingsprojecten hebben als doel het 
stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe 
verdienmodellen gericht op klimaat, biodiversiteit en 
kringlooplandbouw.  
De subsidie kan worden aangevraagd door 
samenwerkingsverbanden in de landbouw of de 
verdere voedselketen. Dit zijn landbouwcoöperaties, 
MKBbedrijven, brancheorganisaties of andere 
partijen in de voedselketen waaraan tenminste één 
landbouwer deelneemt.

De investeringen hebben ook betrekking op klimaat, 
biodiversiteit en kringlooplandbouw. De subsidie kan 
door alle landbouwers in Nederland worden 
aangevraagd. Om de overname van landbouw
bedrijven makkelijker te maken geldt voor jonge 
landbouwers een hoger subsidiepercentage. Voor 
meer informatie kijk op: de website van de 
Rijksoverheid.

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het team 
Agrifood van provincie Gelderland. Aan deze 
nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft 
aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Wilt u 
ook een abonnement op de nieuwsbrief, of deze 
beëindigen? 
Mailt u dan naar agrifood@gelderland.nl 

Heeft u vragen over een onderwerp? Of een suggestie 
voor een volgende nieuwsbrief? Die ontvangen wij 
graag. 
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl

https://www.toekomstglb.nl/
https://www.leaderachterhoek.nl/
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scsteleenvraagaandeprovincie.aspx/fStelEenVraagAanDeProvincieIntroductie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/04/524-miljoen-vanuit-europa-voor-corona-herstel-landbouw
mailto:agrifood%40gelderland.nl?subject=

