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BO Akkerbouw in het kort

• Start in 2015
• 12 leden
• 50% teelt, 50% uitgangsmateriaal/handel/verwerking
• 20.000 bedrijven
• 525.000 hectare
• € 15 miljard toegevoegde waarde

Erkende (inter)brancheorganisatie (EU 1308/2013):
• Granen
• Suiker
• Aardappelen
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Doelen BO Akkerbouw

Centrale platform voor Nederlandse akkerbouw
• Netwerk voor partijen in akkerbouwketens
• Actieplan Plantgezondheid (2018)
• Klimaatagenda (2018)
• Data intensieve akkerbouw: Gedragscode
• Akkerbouw Certificeringsoverleg: VVAK
• Ondersteunen van partners in de akkerbouwketen

Kenniscentrum voor Nederlandse akkerbouw
• Programma Onderzoek en Innovatie: ca. 80 lopende projecten voor                    

ca. € 50 miljoen over o.a. bodem en plantgezondheid
• Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw
• CRKLS – platform voor onderzoeksresultaten voor de praktijk
• Onafhankelijke markt- en prijsinformatie (o.a. PotatoNL)



AKIS van de akkerbouwer

Onderzoek
• Financiering: BO Akkerbouw, LNV, Topsector A&F, POP3, IRS 
• Uitvoering: WUR, Rusthoeve, SPNA, Vertify, Delphy

Leven Lang Ontwikkelen
• Groen mbo, groen hbo en WUR + private aanbieders
• Spuitlicentie verlengen

Ondersteuning
• Geïntegreerd teeltadvies: adviseurs Agrifirm, CZAV, Van Iperen
• Teeltinformatie: Rassenlijst.info, Cosun, Avebe, Agrico, HZPC
• Tools: kalender, digitaal platform (CRKLS) en apps (zoals Farm Maps)

Peer-to-peer
• Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw



Onderzoeksprogramma

Financiering door alle akkerbouwers
• Bijdrage per hectare op basis van Gecombineerde opgave
• Meer dan 16.000 ondernemers hebben ons gemachtigd voor gegevens RVO.nl
• Bijdrage is verplicht d.m.v. een verbindendverklaring door LNV
• Programma is dit jaar verlengd tot en met 2027
• Totale gezamenlijke inleg per jaar is ca. € 2,5 miljoen (excl. BTW)

Resultaten:
• Bijdrage verviervoudigd
• Ca. 80 lopende onderzoeken
• Waarvan ca. 30 PPS’en in de Topsectoren
• Kijk op www.bo-akkerbouw.nl
• Abonneer je op onze nieuwsbrief!



Nieuw digitaal platform: CRKLS

Onze beweegredenen
• Sector heeft kennis nodig om zich snel aan te kunnen passen
• Kennis wordt nu versnipperd ontwikkeld en aangeboden
• Rapporten sluiten vaak niet aan bij de taal van de boer
• Informatie wordt aangeboden op basis van ‘zenden’
• BO Akkerbouw voelt zich verantwoordelijk voor oplossing

Unieke eigenschappen van CRKLS
• 1 doelgroep: boeren (om te beginnen: akkerbouwers)
• Kennis delen vanuit door de boer gewenste toepassingen
• Betere mogelijkheden voor interactie incl. waardering onderzoek
• Samenwerking tussen sector, Aeres, WUR, GKN, LNV en Misset
• Open platform voor kennis(instellingen) en andere sectoren
• Platform binnen het ecosysteem van Groen Kennisnet



Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Onze beweegredenen
• Boeren leren van boeren
• Kennis moet worden getest in de praktijk
• Vragen uit de praktijk weer richting het onderzoek brengen
• Snellere uitwisseling van kennis met perspectief op toepassing
• BO Akkerbouw voelt zich verantwoordelijk voor oplossing

Unieke eigenschappen van DPA
• Betrokkenheid van de hele keten
• Uitvoering door Stichting Stimuland
• Samenwerking met LNV
• Deelname ongeacht historie
• Groepen staan centraal



Actieplan Plantgezondheid

Ambitie: koploper in duurzame teeltmethoden in 2030

Speerpunten:
• Weerbaar teeltsysteem
• Precisielandbouw en vergroening middelenpakket
• Versterken biodiversiteit
• Milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt







Vragen tot zover?

Samen naar beter!
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