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Waarom meer eiwit van Europese akkers? 

Maatschappelijke wens 
 Meer grondstoffen van Europese bodem 

 GMO-vrije i.p.v.  genetisch gemodificeerde soja 

 Milieu- en natuurbezwaren sojateelt in Zuid-Amerika 

 Gesleep over de wereld met grondstoffen 

 

Geopolitiek   

 Sterke afhankelijkheid van NL en EU van import plantaardig eiwit (slechts 20/30% zelfvoorzienend) 

 Zuid-Amerika: Toenemende vraag uit o.a.  India en China naar (eiwitrijke) veevoedergrondstoffen 

 Invoer NL en EU vanuit Zuid-Amerika in toekomst niet meer vanzelfsprekend 

 Schaarste aan grondstoffen in NL en EU   

(rapport ‘Geopolitiek rond grondstoffen voor landbouw en voedsel’ , Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving,  2013 
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Eiwitgewassen interessant voor akkerbouwer 

 Behoefte aan extra (rust)gewas in het bouwplan 

 Goed voor bodemvruchtbaarheid 
 diepe beworteling,   

 binding luchtstikstof 

 fosfaatmobilisatie 

 Milieueffect: nauwelijks bemesting nodig  

 Positief voor biodiversiteit 

 

 Mogelijke gewassen als alternatief voor geïmporteerde soja 
 Veldbonen 

 Erwten 

 Lupine 

 Soja  
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Huidige teelt van eiwitgewassen in NL 

Teelt in NL nog erg bescheiden 

 Veldbonen 228 

 Voererwten 231 

 Lupine   75 

 Soja     33 

Totaal  0,03% van NL landbouwgrond 

Areaal sterk gedaald in afgelopen 25 jaar o.i.v. EU-landbouwbeleid 

 

In aantal andere landen wel meer eiwitgewassen, maar areaal daar 

ook sterk gedaald 
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Knelpunten uitbreiding teelt eiwitgewassen 

Weinig teeltervaring en teeltkennis  
 Leren telen door vallen en opstaan 

 Rassenveredeling staat al 25 jaar stil 
 Lage opbrengst per ha 

 Oogsttijdstip (te) laat voor ons klimaat 

 Ziekteresistentie 

 Onkruidonderdrukking 

 Samenstelling (o.a. % eiwit, ongewenste stoffen) 

 Gewasbescherming in de kinderschoenen 

 Onkruiden 

 Ziekten en plagen 

 Rendabele teelt: Nu (nog) vrijwel niet mogelijk 
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Teelt en gebruik van EU-bodem tot succes maken?  

 Teelt moet voor akkerbouwer interessant zijn  
 Qua teelt 

 Financiële opbrengst concurrerend met andere gewassen 

 

 Gebruik voer van NL-/EU-akkers moet voor veehouder interessant zijn 

 Concurrerende kostprijs voer van NL-/EU-bodem t.o.v. voer van elders  

 Hogere opbrengstprijs voor vlees/melk van dieren gevoerd met voer van EU-/NL bodem  

 

 Consument en samenleving 
 Kracht/stimulans/eis van samenleving om het tot succes te maken 

 Bereidheid van consument om eventueel meer te betalen voor producten van eigen bodem 

 

 Overheidsstimulansen 
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Maatregelen om teelt en gebruik tot succes te maken 

 Rassenveredeling faciliteren: resultaat betere rassen. Kostprijs lager 

 Ha-opbrengst, ziekteresistentie, oogsttijdstip, productsamenstelling, enz. 

 Teeltoptimalisatie faciliteren: resultaat lagere kostprijs 
 Hogere opbrengst, optimaliseren teelt, lagere kosten, onkruidbeheersing, ziekten en plagen voorkomen en 

bestrijden  

 Bijvoorbeeld: studiegroepen, praktijknetwerken, kennis en ervaringen delen 

 EU-invoerheffing op ingevoerd plantaardig eiwit (o.a. soja-import) 

 In nieuw GLB teelt eiwitgewassen laten vallen onder EFA 

(vergroeningspremie) 

 In nieuw GLB gekoppelde financiële steun voor teelt eiwitgewassen 

(enkele landen doen dat al) 

 Keurmerk en hogere prijs voor producten van dieren  gevoerd met 

voer van EU-bodem 
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