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Voortgangsbericht nr. 3 – Vorming Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw 

 

 

In dit voortgangsbericht 

• Inleiding 

• Stand van zaken (aanvragen) ondernemersgroepen 

• Rol en begeleiding Stimuland 

• Stand van zaken vorming duurzaam praktijknetwerk Akkerbouw  

• SAVE THE DATE: dinsdag 15 december - webinar over nieuw praktijknetwerk akkerbouw 

• Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) 

• Vragen? 

 

 

Inleiding 

 

Eind 2019 is de verkenning uitgevoerd in opdracht van de minister van LNV om na te gaan hoe de 

inspanningen en ervaringen van de Stichting Veldleeuwerik zo goed mogelijk kunnen worden benut 

naar de toekomst. Eind januari zijn de bevindingen gerapporteerd aan het ministerie en een groep 

telers. Er bleek uit de verkenning een brede behoefte bij stakeholders tot het vormen van een breed 

praktijknetwerk van akkerbouwers waarmee kan worden samengewerkt bij het ontwikkelen van 

nieuwe kennis en het invoeren daarvan op het boerenerf. Ook hebben we gemerkt dat veel 

ondernemersgroepen van voormalige Veldleeuweriktelers willen doorgaan.  

Minister Schouten heeft Matthé Elema gevraagd om als kwartiermaker de organisatie van een 

hoogwaardig praktijknetwerk als onderdeel van de kennisinfrastructuur in de akkerbouw verder 

vorm te geven. Inmiddels is Elema in overleg met BO Akkerbouw en het ministerie van LNV daarmee 

zover gevorderd dat hij met stakeholders in gesprek is om na te gaan of zij zich in de gekozen aanpak 

herkennen en bij de verdere opstart van het nieuwe duurzame praktijknetwerk willen worden 

betrokken. Elema wil helderheid over de mogelijkheden voor onder andere basisfinanciering, 

potentiële partners en in gesprek met de telers over de opzet van het praktijknetwerk. Verderop in 

deze nieuwsbrief meer informatie hierover.  

Vooraf is ingeschat dat het even zal duren voordat de nieuwe werkwijze daadwerkelijk is uitgewerkt 

en van start gaat. De ondernemersgroepen willen gedurende deze periode van uitwerking doorgaan 

en kunnen nog niet profiteren van eventuele financiering vanuit het nieuwe netwerk. Daarom is het 

ministerie geadviseerd om gedurende die periode een beperkte en eenmalige overbruggingsbijdrage 

ter ondersteuning van de activiteiten van de ondernemersgroepen beschikbaar te stellen. Deze 

aanbeveling is gehonoreerd en groepen kunnen een bijdrage aanvragen via Stichting Stimuland 

(hierna: Stimuland) van € 4.000 per ondernemersgroep.  
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Stand van zaken (aanvragen) ondernemersgroepen 

 

De ondernemersgroepen zijn onder vlag van Stimuland verder gegaan. We zien in de praktijk wel dat 

sommige ondernemersgroepen zijn gestopt, omdat er geen energie meer was. Andere 

ondernemersgroepen zijn samengevoegd. Bij weer andere ondernemersgroepen worden nieuwe 

akkerbouwers aangezocht.  

We moeten erkennen dat het besluit om te stoppen met Stichting Veldleeuwerik en dat het lang 

heeft geduurd voordat het advies van verkenner Elema naar de Tweede Kamer werd gestuurd, 

impact heeft gehad op het enthousiasme van de deelnemende telers. Samen met de regio 

coördinatoren zijn we druk bezig om de groepen opnieuw te activeren en te enthousiasmeren. 

Door het ministerie van LNV wordt een eenmalige overbruggingsbijdrage ter ondersteuning van de 

activiteiten van de ondernemersgroepen beschikbaar gesteld van € 100.000. Inmiddels is de regeling 

uitgewerkt en kunnen de ondernemersgroepen een bijdrage aanvragen via Stimuland van € 4.000 

per ondernemersgroep. Aan deze bijdrage zitten geen specifieke verplichtingen en kan de 

ondernemersgroep nog steeds volledig zijn eigen agenda bepalen. We hebben inmiddels 14 

aanvragen en roepen ondernemersgroepen op om zich te melden voor 31 december 2020 . Het is de 

inzet om het beschikbare budget volledig ten gunste van de groepen te laten komen. 

Ondernemersgroepen kunnen dit aanvraagformulier invullen en sturen aan lotten@stimuland.nl. 

We zien onder telers dat er zeker een behoefte bestaat aan een duurzaam praktijknetwerk 

akkerbouw. De akkerbouw heeft te maken met hele relevante vraagstukken op het gebied van 

bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, water(kwaliteit), gewasbescherming en energie(transitie). De 

telers ervaren het van toegevoegde waarde dat ze onderling met elkaar hierover van gedachten 

kunnen wisselen en zien de mogelijke impact van beleid op het boerenerf van collega’s. Het is aan 

ons de uitdaging om het enthousiasme erin te houden en te zorgen dat ook de kennis tussen de 

groepen onderling en daarbuiten wordt uitgewisseld. 

 

Rol en begeleiding Stimuland 

 

Stimuland vervult de centrale loketfunctie richting de ondernemersgroepen. Onderdeel van deze rol 

betreft de uitvoering van genoemde regeling. We hebben het zo laagdrempelig mogelijk 

georganiseerd met één duidelijk contactpersoon voor logistiek en inhoud. We werken op basis van 

vertrouwen, onderop en vrijwilligheid.   

Binnen Stimuland is inmiddels een kenniscoördinator aangesteld, Linda Baarslag, die het 

aanspreekpunt vormt voor de ondernemersgroepen. Daarnaast is haar rol ook dat zij zorgt dat kennis 

tussen de groepen en daarbuiten wordt uitgewisseld.  

Samen met de regiocoördinatoren en akkerbouwers uit de praktijknetwerken gaat Stimuland de 

huidige werkwijze moderniseren.. Afgelopen tijd zijn daarvoor al kennismakingsgesprekken gevoerd 

met de regiocoördinatoren.  

  

https://www.stimuland.nl/wp-content/uploads/2020/09/akkern200002-aanvraagformulier-bijdrage-praktijknetwerk-akkerbouw.docx
mailto:lotten@stimuland.nl
https://www.stimuland.nl/team/linda-baarslag/
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De komende periode worden ook met alle dragende telers, mogelijk geclusterd met de betrokken 

regiocoördinator, ook gesprekken ingepland om nader kennis te maken én te klankborden over de 

modernisering van de werkwijze. Bij de modernisering wordt door Stimuland ook de verbinding 

gelegd naar de provinciale en lokale overheden en waterschappen. 

 

Stand van zaken vorming duurzaam praktijknetwerk Akkerbouw  

 

Akkerbouwers werken continu aan vernieuwing. Dat doen ze individueel of samen met collega’s. Ze 

doen zelf al veel aan onderzoek. Het zijn uitstekende vaklieden en beschikken over veel kennis en 

kunde. Het praktijknetwerk wil deze initiatieven met elkaar in verbinding brengen en versterken. Het 

netwerk moet ervoor zorgen dat bij de veranderingen die op de sector afkomen optimaal gebruik 

wordt gemaakt van de kennis, kunde en ervaring van de akkerbouwers zelf. Achter de transities op 

het gebied van gewasbescherming, precisielandbouw, bodem- en plantgezondheid, biodiversiteit, 

klimaat en de kringlooplandbouw gaan kennisvragen schuil. Het netwerk biedt groepen telers en 

kennisinstellingen de mogelijkheid om samen te werken aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en 

het verspreiden van verworven kennis onder akkerbouwers. Via het netwerk ontstaat meer inzicht 

en overzicht van alle initiatieven die er binnen Nederland bij akkerbouwers en kennisinstellingen 

lopen. De kans op doublures wordt hiermee kleiner. Door praktijknetwerken in te zetten worden 

nieuwe initiatieven meer gedragen. 

Het meekrijgen van zoveel mogelijk partijen in de akkerbouw om samen te werken met het 

praktijknetwerk is belangrijk. Hoewel het beoogde praktijknetwerk primair een netwerk van 

(groepen) akkerbouwers is, is het de bedoeling daarbij zowel mogelijke stakeholders uit de kring van 

kennisinstellingen, ketenpartijen en overheden te betrekken. Het praktijknetwerk akkerbouw wordt 

bestuurd door akkerbouwers en akkerbouwers kunnen zelf de koers bepalen. Het idee is dat het 

netwerk een zelfstandige positie krijgt binnen BO Akkerbouw.  

Om de belangstelling te peilen, is een intentieverklaring opgesteld. De komende periode wordt 

gebruikt om te achterhalen welke organisaties bereid zijn om de intentieverklaring te ondertekenen 

en met het praktijknetwerk samen te werken.  

Om met akkerbouwers te overleggen, organiseren we op 15 december a.s. een speciaal webinar om 

de plannen verder toe te lichten en reacties van telers te vernemen.   

We hopen tegen het einde van het jaar zicht te hebben in hoeverre de ideeën voldoende gedragen 

worden om tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan.  

 

SAVE THE DATE: dinsdag 15 december - webinar over nieuw praktijknetwerk akkerbouw 

 

Afgelopen periode is kwartiermaker Matthé Elema druk bezig geweest te inventariseren hoe het 

nieuwe praktijknetwerk het beste vormgegeven kan worden, zodat het duurzaam en 

toekomstbestendig is. Het slim benutten van de kennis en kunde van de akkerbouwers is hierin de 

sleutel.  
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Het netwerk moet zich gaan bezighouden met projecten en ontwikkelingen in de meest brede zin op 

het gebied van duurzaamheid in de akkerbouw én de verspreiding van deze kennis tussen de 

telersgroepen en daarbuiten. Elema probeert concreet te maken hoe het netwerk eruit kan zien en 

hoe de financiering georganiseerd kan worden. 

Elema wil graag toelichten welke stappen hij de afgelopen periode heeft gezet en de plannen voor 

het nieuwe praktijknetwerk nader uiteen zetten en bespreken. BO Akkerbouw en Stimuland vertellen 

daarbij graag over hun visie op het nieuwe netwerk. Ook zijn we benieuwd naar hoe akkerbouwers 

erover denken. Daarom wordt een interactief webinar georganiseerd voor de telersgroepen en 

andere geïnteresseerden op dinsdag 15 december om 13:30 uur.  

Noteer deze datum alvast in uw agenda, de officiële uitnodiging volgt. 

De uitgebreide beschrijving van het nieuwe netwerk wordt komende tijd niet alleen gedeeld met de 

telersgroepen, maar ook met partners uit de keten. Het is de bedoeling voor het einde van het jaar 

een voorstel met betrekking tot het opzetten van het praktijknetwerk aan relevante partijen voor te 

leggen. Als deze partijen het voorstel steunen, kan het netwerk in de periode daarna concreet 

worden ingericht. 

 

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) 

 

Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt aan de aanvraag voor de SABE regeling; 

Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie. Dit kan zorgen voor een stukje 

basisfinanciering voor het praktijknetwerk. Deze nieuwe regeling is gericht op leren over duurzame 

landbouw. Een onderdeel hiervan is ‘samen leren en kennis delen in projecten’, dat kennisoverdracht 

binnen een samenwerkingsverband moet bevorderen. Het geld voor de overbruggingsregeling voor 

de ondernemersgroepen van voormalig Stichting Veldleeuwerik is gereserveerd in deze regeling.   

Deze aanvraag wordt voorbereid door BO Akkerbouw (de aanvrager) en Stimuland (ondersteunt in 

de voorbereidingen).  

Binnen deze SABE-regeling is ook de mogelijkheid voor individuele telers en bedrijfsadviseurs 

vouchers aan te vragen voor cursus of advies. Voor meer informatie hierover kunt u contact 

opnemen met Linda Baarslag (lbaarslag@stimuland.nl).  

 

Vragen? 

 

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over óf naar aanleiding van dit voortgangsbericht? Neem 

contact op met Ingrid Jansen, via ijansen@stimuland.nl of 06 46 60 35 92.  

Heeft u als ondernemersgroep vragen over de overbruggingsregeling of wilt u meer weten over 

SABE, dan kunt u contact opnemen met Linda Baarslag, via lbaarslag@stimuland.nl of 06 82 16 14 93. 

mailto:lbaarslag@stimuland.nl
mailto:ijansen@stimuland.nl
mailto:lbaarslag@stimuland.nl

