ECONOMIE SAMENWERKEN

Kringloopdenken m

niet moeilijk, maar ook n

De samenwerking tussen akkerbouwer en rundveehouder
biedt niet alleen teelttechnisch en economische winsten,
maar sluit ook de regionale kringloop
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n met z’n tweeën

k niet makkelijk

Het sluiten van kringlopen is meer dan ooit actueel vanuit het oogpunt
van duurzaamheid. Dat biedt hernieuwde kansen voor samenwerkingen
tussen veehouders en akkerbouwers of groentetelers. Samenwerking
vraagt wel de juiste sociale vaardigheden van de ondernemers en
stimulerende wet- en regelgeving door de overheid.
TEKST GUY NANTIER

S

amenwerking zit van oudsher in de genen van de
Nederlandse land- en tuinbouw. Coöperaties zijn
juist in de land- en tuinbouw tot bloei gekomen
en spelen nog steeds een belangrijke rol in de afzet van
producten en de aankoop van productiemiddelen.
Ook samenwerking tussen de bedrijven, door bijvoorbeeld het gezamenlijke gebruik van machines of het in
geval van nood bijspringen in de bedrijfsvoering, komt
nog steeds veel voor, denk maar aan agrobedrijfshulp
AB Werkt. En dat Nederlandse boeren niet afkerig staan
tegenover samenwerking, blijkt de laatste jaren ook uit
het feit dat boerderijwinkels hun aanbod naar de consument uitbreiden met producten van collega’s.

Landbouwkundige noodzaak
In de provincie Drenthe werken akkerbouwers en veehouders al jaren vaak samen. Zo blijkt dat in 2017 zo’n
45 procent van de landbouwpercelen in Drenthe voor de
teelt van zowel akkerbouwgewassen als ruwvoergewassen wordt gebruikt.
‘Dit hoge percentage is het resultaat van een lange voorgeschiedenis,’ vertelt Ap van der Bas, adviseur mest en
mineralen bij DLV Advies. Hij begeleidt en adviseert
diverse projecten die gericht zijn op kringlooplandbouw.
‘De kleinschalige gemengde bedrijven van weleer zijn
vandaag de dag uitgegroeid tot grote, gespecialiseerde
bedrijven. Daarmee is ook de vanzelfsprekende samenwerking tussen verschillende productie-oriëntaties ver-

dwenen, maar vanuit landbouwkundig oogpunt weet
men dat de verschillende productietakken elkaar
nodig hebben.’
Het uitwisselen van grond creëert voor de akkerbouwer
mogelijkheden in gewasrotatie en hij/zij kan een uitgebreider bouwplan realiseren. Door tijdelijk grasland in
de gewasrotatie op te nemen verhoogt en/of verbetert
het organischestofgehalte in de bodem. Veehouders kunnen hun grondposities verbeteren en de teeltoppervlakte
van krachtvoer vergroten. Er wordt minder krachtvoer
van buiten de regio aangekocht, waardoor er minder
transport nodig is en waardoor de milieu-impact verlaagt. Rundveemest zorgt voor een betere bodemkwaliteit en afname van kunstmestgebruik. Met de samenwerking stellen akkerbouwbedrijven hun toegang tot
rundveemest zeker. Verder kent de akkerbouwer de
samenstelling van de mest, waardoor hij accurater kan
bemesten en minder vaak een mestanalyse nodig heeft.
De veehouder is op zijn beurt verzekerd van mestafzet.
Mesthandelaarskosten worden bovendien weggenomen
door deze directe samenwerking.
‘En last but not least: in de provincie Drenthe is er ook
goed nabuurschap. Men gunt elkaar wat’, geeft Van der
Bas aan.

Familiaal landbouwmodel
Behoudens de agrobedrijfshulp, enkele machinekringen
en afzetinitiatieven naar de consument, zit samenwer-

Jan Halewyck, consulent Boerenbond: ‘In Vlaanderen, met
zijn versnipperde landbouwareaal, is het een uitdaging om
akkerbouwers en rundveehouders te laten samenwerken’
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ken in de Vlaamse cultuur niet echt ingebakken. ‘Het
familiaal landbouwmodel van de negentiende eeuw
speelt nog heel sterk in Vlaanderen’, legt Michelle Hallemans uit. Hallemans is medewerker voor Bioforum in
het Diverimpact-project, een Europees project dat meer
vruchtwisseling op het veld in Europa wil stimuleren en
bevorderen. ‘Bovendien moet je sociale vaardigheden
bezitten of ontwikkelen om goed te kunnen samenwerken en er moet vertrouwen worden opgebouwd. Men
moet goed kunnen communiceren over eigen noden en
visie. Dit is – buiten de familiale context – vaak een
moeilijkheid tussen Vlaamse landbouwers.’
De roep in de maatschappij voor het sluiten van kringlopen in de landbouw vanuit het oogpunt van duurzaamheid klinkt almaar luider. Dat biedt kansen voor
hernieuwde aandacht voor samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers of groentetelers om (regionaal) kringlopen te sluiten. Ook de actuele hoge prijzen
voor kunstmest openen nieuwe mogelijkheden tot samenwerking.
‘Met de invoering van de derde teelt als randvoorwaarde
voor het verkrijgen van betalingsrechten uit de Europese subsidiepot was er ook in Vlaanderen beweging op
het vlak van grondwissel,’ geeft Boerenbond-consulent
Jan Halewyck aan. Maar vanaf 2022 is dit een probleem,
zo blijkt. ‘Betalingsrechten activeren op teelten die niet
van u zijn, wordt een grote uitdaging,’ zegt Halewyck
verklarend. ‘Vanaf teeltjaar 2022 kan enkel de landbouwer die verantwoordelijk is voor de hoofdteelt op een
bepaald perceel, betalingsrechten op dit perceel activeren. Voor de veehouder die onvoldoende subsidiabele
grond heeft om zijn rechten te activeren, ontstaat hierdoor een probleem.’

Wisselende wetgeving vergt creativiteit
De Vlaamse landbouwer die een perceel ter beschikking
stelt aan een andere landbouwer, bijvoorbeeld in het
kader van een teelt- of cultuurcontract, kan zoals gezegd
dus in tegenstelling tot vroeger niet meer zelf zijn betalingsrechten activeren, aangezien dit vanaf 2022 door de
gebruiker moet gebeuren die verantwoordelijk is voor de
hoofdteelt. Jan Halewyck: ‘Stel dat de landbouwer zijn
grond laat gebruiken door de andere landbouwer, waar-

door hij zijn betalingsrechten niet zelf meer kan activeren wegens gebrek aan voldoende grond. Hij zal dan niet
anders kunnen dan zijn betalingsrechten tijdelijk over te
dragen, te verhuren, aan een derde. Indien hij dit niet
doet, zal hij zijn betalingsrechten na twee jaar niet-activering verliezen. De tijdelijke overdracht aan een derde
dient administratief via het e-loket te verlopen.’
Beide partijen kunnen het best een overeenkomst sluiten van tijdelijke overdracht/verhuur betalingsrechten
af, waarin ze de randvoorwaarden (voorwerp, prijs,
duur, …) duidelijk op papier zetten om latere misverstanden te vermijden. Hierbij dient ook voldoende aandacht besteed te worden aan de fiscale aspecten van
deze transactie en de btw-wetgeving.
Ook in Nederland is het een zaak van goede afspraken
maken. Ap van der Bas: ‘De betalingsrechten gaan naar
de opgever van de grond in de gecombineerde opgave.
Maar er kunnen nadien verrekeningen gemaakt worden.’ De gecombineerde opgave is in Nederland wat de
verzamelaanvraag in Vlaanderen is.

Diverse andere mogelijkheden
Met het nieuwe Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2023 veranderen de regels opnieuw en wijzigt andermaal de situatie. Een van de randvoorwaarden
voor het ontvangen van de basispremie 2023-2027 wordt
de teeltvariatie. Met andere woorden: elk jaar zal voor
een bepaalde bedrijfsgrootte op een bepaald percentage
jaarlijks aan teeltrotatie moeten gedaan worden. ‘Voor
de samenwerking tussen de Vlaamse akkerbouwer en
rundveehouder is dit niet bevorderlijk’, zegt Jan Halewyck. ‘Het wordt een nieuwe uitdaging, een nieuwe
zoektocht. De gemiddelde perceelsgrootte in Vlaanderen
is immers met moeite één hectare. In die kleine percelen
is de akkerbouwer niet geïnteresseerd.’
In Nederland wordt het nieuwe landbouwbeleid als een
extra kans gezien om nog meer samen te werken. ‘Nu
al is de randvoorwaarde bij derogatie een stimulans
voor de rundveehouder om samen te werken. Derogatie
wordt namelijk slechts toegekend als op het rundveebedrijf minimaal 80 procent van het areaal gras is en maximaal 20 procent andere teelten’, legt Ap van der Bas uit.
‘In het nieuwe GLB wordt voor de basisbetaling vrucht-

Vlaamse pachtwet laat grondwissel toe
In Vlaanderen is volgens de landbouwtelling
van 2016 zo’n 63 procent van de landbouwgrond in pacht. Maakt het wat uit of de grond
in pacht is bij een grondwissel?
Volgens de huidige Vlaamse pachtwetgeving anno 2021 geniet de pachter de vrijheid
van exploitatie. Het enige criterium is dat de
pachter moet handelen als een goede huisvader.
De pachtwet is vrij summier over het onderwerp grondruil waarop een pacht rust. Nele
Vanslembrouck, woordvoerder van het departement Landbouw en Visserij: ‘De ruil is
een overeenkomst waarbij de pachter aan
een andere landbouwer toelaat enkele van
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zijn gronden te gebruiken in ruil voor het
gebruik van gronden geëxploiteerd door
hemzelf. Het kan hierbij niet gaan om een
ruil van gebouwen en er mag ook geen wanverhouding bestaan tussen de oppervlakte
van de gewisselde percelen.’
Ruil met het oog op het betelen van pachtgoederen is dus perfect mogelijk en er is
geen toestemming van de verpachter nodig.
Vanslembrouck: ‘Grondruil met als doel het
betelen van pachtgoederen wordt niet als
onderpacht beschouwd, waarvoor wel toestemming van de verpachter nodig is. Een
dergelijke tijdelijke grondruil heeft ook geen
invloed op de rechten en verplichtingen

noch van de pachters noch van de verpachters. Ruil met het oog op het betelen van
pachtgoederen heeft dus geen invloed op
het recht van voorkoop van de pachter. De
ruil is anderzijds ook niet-bindend, tegenstelbaar, aan de verpachter, omdat het voor hem
een “res inter alias acta”, vrij vertaald: een
zaak tussen anderen, is.’
‘In de biolandbouw komt tijdelijke grondruil
weinig voor’, geeft Michelle Hallemans van
Bioforum aan. ‘De reden is dat biolandbouwers in aantal minder talrijk zijn en dat hun
gronden meer verspreid liggen over Vlaanderen. Opvolging is daardoor moeilijker en
ook de transportkosten nemen toe.’
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Henk Pelleboer: ‘Goed gemixte mest in ruil voor goed voer
is belangrijker dan alles tot op de eurocent uitrekenen’
Biologsich melkveehouder Henk Pelleboer
is ervaringsdeskundige in samenwerking.
Pelleboer melkt 180 koeien op veengrond in
het Overijsselse Mastenbroek. Hij heeft ruim
twintig jaar samengewerkt met twee biologische akkerbouwers uit de Flevopolder, zo’n
25 kilometer verderop.
Door een samenloop van omstandigheden
is er echter een eind gekomen aan die samenwerking. ‘Het ene bedrijf is verkocht en
het andere bedrijf is overgeschakeld op een
biologische bedrijfsvoering zonder gebruik
van dierlijke mest en werkt enkel nog met
maaimeststoffen’, vertelt Henk Pelleboer.
Spijt van de samenwerking heeft hij allerminst. ‘We gingen goed met elkaar om. Eén
à twee keer per jaar kwamen we samen om
goede afspraken te maken. In het begin

zetten we alles op papier, later waren de
afspraken enkel mondeling.’
In die twintig jaar is de vorm van samenwerking wel gewijzigd. In aanvang was er grondruil met de bio-akkerbouwers, maar vanwege
nieuwe regelgeving rondom de landbouwsubsidies, zijn Pelleboer en zijn collega’s
overgegaan op een ruil van mest voor voer.
‘Wij leverden tot voor kort drijfmest én vaste
mest voor 30 hectare cultuurgrond en de
akkerbouwers gaven ons daarvoor grasklaver, luzerne en stro van 30 hectare terug,’
vertelt Pelleboer in het kort. ‘Dit alles tegen
kostprijs.’
De rundveehouder deed de veldwerkzaamheden voor de grasklaver, luzerne en stro.
Het transport van de mest was voor rekening van de akkerbouwer en werd door een

wisseling verplicht voor alle bouwland op alle grondsoorten. Ieder jaar moet er dus een ander gewas op hetzelfde stuk grond geteeld worden. Een volgteelt na de
hoofdteelt binnen hetzelfde jaar geldt ook als rotatie.
Dat kan ook een vanggewas of een rustgewas zijn. Granen gelden als rustgewas evenals gras. Akkerbouwers en
rundveehouders moeten elkaar verder helpen. De akker-

transporteur gedaan. Het uitrijden op het
veld gebeurde door de akkerbouwers zelf.
Vertrouwen noemt de ervaringsdeskundige
als de hoeksteen van een goede samenwerking. ‘Goed gemixte mest voor goed voer is
belangrijker dan alles tot op de eurocent
uitrekenen. De akkerbouwer heeft mest
nodig met constante inhoud, dus moet je
goed mixen. Ik, als rundveehouder, heb
goed voer nodig.’
Door de mooie samenwerking van afgelopen decennia denkt Pelleboer na over mogelijk nieuwe afspraken met akkerbouwers.
‘Er zijn weinig hobbels geweest in die jaren.
We hebben elkaar ook nodig. Maar de weten regelgeving is momenteel zo onzeker,
dat er voorlopig nog niets concreets op
tafel ligt.’

bouwer gaat daarbij wellicht ook gras als ruwvoer telen.’
Een andere vorm van samenwerking tussen akkerbouwer en rundveehouder is de ruil van mest voor stro,
weet Jan Halewyck, consulent Boerenbond, nog te melden. ‘Dat is in Frankrijk, waar een mesttekort is, een
gangbare praktijk. De akkerbouwers krijgen mest, nutriënten, de rundveehouder het stro voor zijn runderen.
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Samenwerken vergt gedeelde visie op de voordelen
‘Samenwerken gaat niet vanzelf,’ getuigt Ap van der Bas van
DLV Advies. Hij begeleidt en adviseert diverse projecten gericht op
kringlooplandbouw. ‘Allereerst is er een goede persoonlijke relatie
tussen samenwerkende ondernemers voor nodig. Maar daarnaast
ook gewoon een goede zakelijke afweging en goede zakelijke afspraken om die samenwerking succesvol te laten zijn. En het vraagt
een gezamenlijke visie op de voordelen van samenwerking en ondernemerschap om die voordelen te benutten.’
Op welke punten wordt samengewerkt, kan per samenwerkingsverband verschillen en in de tijd ook variëren, aldus de DLV-medewerker. ‘In de praktijk blijkt dat samenwerken maatwerk is en ook voortdurend onderhoud vraagt. Bij de opstart van een samenwerking kan
het inschakelen van een coach meerwaarde hebben. De coach kan
de aspecten en acties van samenwerking begeleiden, schriftelijk
vastleggen en monitoren. Als de samenwerking eenmaal een aantal
jaren loopt, is een mondelinge overeenkomst voldoende.’
Wiggele Oosterhoff, docent-onderzoeker bij Aeres Hogeschool
Dronten, deed in Flevoland onderzoek naar samenwerking tussen
akkerbouwers en veehouders. Hij onderstreept dat persoonlijke
relaties tussen de samenwerkende ondernemers heel belangrijk zijn.
Mede daarom schreef hij een handboek ‘Samenwerken akkerbouw-

veehouderij’. In het boek zijn onder andere gesprekskaarten opgenomen, waarmee akkerbouwers en veehouders samen afspraken
kunnen maken over de manier van samenwerken en welke vervolgstappen ze daarin willen nemen.

Maar in Vlaanderen is de situatie totaal anders. Hier
is er een mestoverschot, waardoor de akkerbouwer
in een luxepositie zit en centen verkiest boven de
ruil van mest voor stro.’
Nog een andere vorm van samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder is die waarbij enerzijds de
teeltafzet voor de akkerbouwer en anderzijds de voerproductie voor de rundveehouder veiliggesteld worden (zie ook kader op pagina 11). Bijkomend voordeel
in voorliggend geval hangt ook af van de teeltkeuze.
Michelle Hallemans van Bioforum: ‘De meest geziene
teelt in deze samenwerkingsvorm in de biolandbouw
is grasklaver, die door de veehouder of de akkerbouwer wordt gemaaid. Voor de veehouder betekent dit
een goede aanvulling van het ruwvoerrantsoen, de
zekerheid van aanvoer en minder afhankelijkheid van
de beschikbaarheid van grondstoffen op de markt.
Voor de akkerbouwer en groenteteler levert het rust
in de teelt, structuurverbetering van de bodem, stikstofnalevering en onkruidonderdrukking.’

Mestwetgeving werkt verlammend
Wat ook voorkomt, is de teelt van granen, eventueel
in mengteelt zoals gerst-erwten en tarwe-veldbonen.
‘Dit is vooral bij groentetelers erg in trek,’ geeft Hallemans aan. ‘Voor de groenteteler is het interessant
om een langere teelt te hebben tussen zijn korte
teeltrotatie van groenten en de bodem wat rust te
gunnen. Voor de veehouder betekent dit een goede

zetmeelaanvulling in het rantsoen, lokaal geproduceerd en zekerheid.’
De pachtwetgeving vormt in Nederland geen belemmering voor grondwissels, net zoals in Vlaanderen.
Wel schuurt andere bestaande wet- en regelgeving
al eens met de praktijk, zoals bij de meststoffenwet.
Ap van der Bas: ‘Hierbij is de vraag wie bij samenwerkingsovereenkomsten de gebruiker is en wie verantwoordelijk is. Zeker voor een eerste samenwerking is
het wenselijk om dit op papier te zetten.’
Ook op het vlak van de mestrechten verlamt de wetgeving de Vlaamse landbouwer die zijn gronden ter
beschikking stelt aan een derde. Om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren en zo
de waterkwaliteit in lijn met de Europese doelen te
brengen werd Vlaanderen ingedeeld in vier afstromingsgebieden. Alleen in gebieden 0 en 1 (gebieden
met goede waterkwaliteit) kan de landbouwer bij
grondruil zijn mestrechten behouden, ondanks het
feit dat hij niet de verantwoordelijke is van de hoofdteelt. Hij kan dus de mest van zijn eigen bedrijf opbrengen op de gronden die hij voor een hoofdteelt
aan een derde ter beschikking stelt.
In de gebieden 2 en 3 moeten de mestrechten uitgeoefend worden door de gebruiker – verantwoordelijke
voor de hoofdteelt – en zal de landbouwer die zijn
gronden ter beschikking stelt, een andere oplossing
moeten zoeken om de mest van zijn bedrijf te kunnen afzetten. In dit kader zal hij dan bij gebrek aan

Ap van der Bas, DLV Nederland: ‘Nederlandse akkerbouwers
en rundveehouders moeten elkaar verder helpen in het
Europese landbouwbeleid 2023-2027’
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voldoende eigen gronden beroep moeten doen
op een burenregeling of een mestafzetregeling
met derden.
Niets verzet er zich tegen dat dit gebeurt met
de gebruiker van het perceel die over de mestrechten beschikt in het kader van een teelt- of
cultuurcontract. In dit geval kan het best een
overeenkomst worden afgesloten waarbij beide
partijen aangeven over welke rechten ze beschikken en welke activiteiten ze op het betreffende
perceel zullen ontwikkelen: de voorbereidende
werkzaamheden en mestopbrenging – al dan
niet via burenregeling of mestafzetcontract –
door partij enerzijds, en de verantwoordelijkheid
van de hoofdteelt en de betalingsrechten door
partij anderzijds.

Perfect winst uitbalanceren onmogelijk
De economische winst afmeten bij samenwerking
blijkt vaak ook geen sinecure en soms moeilijk
om te bepalen. In een machinekring is het nog
relatief eenvoudig te berekenen, bij mestafzet in
ruil voor stro: idem dito. Maar voor voederproductie door het akkerbouwbedrijf voor een veeteeltbedrijf wordt het al wat ingewikkelder. Wat
zullen de marktprijzen van energie en eiwit zijn?
Hoe groot is de structuurverbetering van de bodem en wat is het financieel waard? Of wat zijn
de stikstofnalevering en onkruidonderdrukking
voor de akkerbouwer waard? Nog moeilijker
wordt het afmeten als het een mengteelt betreft,
zoals grasklaver of tarwe-veldboon. Michelle
Hallemans: ‘Het financieel perfect uitbalanceren
van de winst is vaak niet mogelijk.’
Naast de teelttechnische voordelen biedt samenwerking ook efficiëntiewinsten, bijvoorbeeld
door de piekmomenten in het werk, die anders
liggen bij een akkerbouwer en een veehouder.
Een ander voordeel is de expertise van elk van
de partijen. Hier vindt Hallemans een kanttekening op zijn plaats. ‘Teelttechnisch mogen de
partijen dan wel zeer sterk zijn, vaak ontbreekt
het de partijen aan inzicht en perspectief in
de specialisatie van hun collega. Dit maakt het
soms moeilijk om zich in te leven in bepaalde
redeneringen.’

Denken op lange termijn
Naast de genoemde technische en economische
aspecten is ook de motivatie van beide partijen
om samen te willen werken belangrijk, zeker wanneer er sprake is van een langetermijnsamenwerking. Michelle Hallemans somt op:
‘Voor de lange termijn is het belangrijk dat er
vertrouwen is bij beide partijen, dat er wordt nagedacht over wat de noden zijn van beide partijen en wat de winst is in de samenwerking en dat
men openstaat voor het perspectief van de partner. In een samenwerking het onderste uit de
kan proberen te halen, is not done. ’
Ap van der Bas van DLV Advies beaamt dat: ‘In
een goede samenwerking, die op de lange termijn
is gericht, moet je elkaar wat gunnen. Een roofbouwsamenwerking is dat allerminst.’ l
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