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NAV Congres
“Verdienmodellen
voor
kringlooplandbouw’“

Hoogland BV
Historie:
• Sinds 1860, als graanhandel
• Familiebedrijf

“Verdienmodellen voor Kringlooplandbouw“

Gezien vanuit het perspectief van
Hoogland BV
In haar rol als regionale schakel tussen
akkerbouw - melkveehouderij

Hoogland BV sinds 1880
Leverancier van:
• Diervoeders
• Meststoffen
• Zaaizaden
• Gewasbescherming
• Advisering

• >30 mill omzet
Graanhandel
• Ca 32 medewerkers (25 fte)
• Akkerbouw en melkveehouderij

Vestiging te Leeuwarden
Regionaal actief

- 3,5 ha bedrijfsterrein te Leeuwarden
- Op/overslag (30,000 ton capaciteit)
- Nevenvestiging Groningen & regionale depots
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Innovaties

Van lineaire naar een circulaire onderneming…

Als onderneming noodzakelijk om
continue te blijven ontwikkelen
(zelfs na 155 jaar...)

Blijvende zoektocht naar kansen en
mogelijkheden voor zowel
akkerbouw als melkveehouderij

Missie Hoogland BV
Missie Hoogland BV
“Betrokkenheid bij mens, plant en dier is wat ons
drijft; circulair en innovatief”

Visie Hoogland BV
Visie Hoogland BV:
“Als toeleverancier van akkerbouw en
melkveehouderij moeten de door ons
gehanteerde systemen duurzaam, circulair &
herleidbaar zijn”
“Als bedrijf zijn we regionaal actief: voor
Consument, Akkerbouwer en Melkveehouder.”

Innovaties
Visie Hoogland BV:
Kansen van integratie en synergie benutten
tussen de noordelijke akkerbouw &
melkveehouderij;

Visie Hoogland BV

Hoe dan?

Mbv van duurzame productiesystemen;
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Dat niet....

Terug naar het gemengde bedrijf?

maar wel de kansen benutten die er zijn voor
samenwerking / synergie tussen akkerbouw en
(melk-)veehouderij

Hoogland BV
Blijvende zoektocht naar kansen en mogelijkheden voor
zowel akkerbouw als melkveehouderij

“Verdienmodellen
voor
kringlooplandbouw’“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regionale baktarwe (2012)
Regionaal Voercentrum (2010)
Tarwe ontsluiten (2014)
Alkagrain (2015)
Premixconcept / premixfabriek (2017)
NON-GMO (2018)
Carbon Footprint/ blockchain? (20??)

Zoektocht naar mogelijkheden

Zoektocht naar mogelijkheden

• Regionale baktarwe

• Regionaal Voercentrum

 Rassen & bemestings onderzoek
 Maal- en bakproeven
En...
 Tarwegries retour als diervoeder






Centraal inkuilen
Voerefficiëntie
Verwaarding ruwvoer
Regionale grondstoffen (incl eiwit!)

 2800 MK, 30 bedrijven centraal gevoerd
 2010-2014
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Visie Hoogland BV

Kansen

Voer-granen lokaal verwaarden:

Zoektocht naar mogelijkheden
Ontsloten tarwe (Wheatbooster/Sodagrain)

Zoektocht naar mogelijkheden

Maatschappelijke ontwikkelingen….

 Benutting van eigen lokaal geteelde tarwe
 Afzet naar melkveehouders
 Zomer 2015: Als eerste bedrijf in
Nederland GMP+ waardig

Vervoersbewegingen Soja naar Europa

Sojabonen worden uit Zuid en Noord Amerika in
grote hoeveelheden naar Europa vervoerd
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Alkagrain

Alkagrain

Alkagrain
Duurzaam alternatief voor soja
Gemaakt van tarwe
Lokaal beschikbaar
Betere efficiëntie eiwit
Minder fosfaat
Hogere benutting ruwvoer
Koegezondheid

•
•
•
•
•
•
•

Zoektocht naar mogelijkheden

Zoektocht naar mogelijkheden

Maatschappelijke ontwikkelingen….

Kansen

CO2 doelstellingen biedt kansen:
Regionale herkomst biedt grote
voordelen:
 Beperking van gesleep met
grondstoffen
 Verlaging CO2 footprint

Onderzoek naar verschil in CO2 emissie
Voer voor mellkvee gemaakt van
regionaal geproduceerd mengvoer
met grondstoffen van regionale
herkomst
Versus
Traditioneel geproduceerd mengvoer,
(brokjes) o.b.v grotendeels
geimporteerde grondstoffen
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Zoektocht naar mogelijkheden

Zoektocht naar mogelijkheden

Uitbreiding te Leeuwarden!
Zoektocht naar mogelijkheden

Maatschappelijke ontwikkelingen….
Nieuwe markten;
- NON GMO
- EU 28 herkomst
- Planet Proof
Hoogland BV, niet alleen meer handelaar maar ook productiebedrijf,
sinds 2017 met haar eigen mengvoerfabriek

Innovaties

Innovaties
Premix:
(Voermengsels op maat)
- Grondstoffen van dichtbij
- non-GMO
- Alternatief voor soja dmv lokale
tarwe
- duurzaam geproduceerd (eigen
stroom)
-Verwaarding van eigen graancollect
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Innovaties

• Benutting van lokaal graan
en lokale grondstoffen in
fabriek
• non-GMO
• Besparing kosten
• Energie neutraal
geproduceerd
• Hogere prijs voor graanteler

Stellingen

Kansen akkerbouw:

“Verdienmodellen
voor
kringlooplandbouw’“

Kansen akkerbouw tbv melkveehouderij

Kansen akkerbouw :
Teelt NON-GMO eiwit-voedergewassen voor de
melkveehouderij
Denk aan: vlinderbloemigen:
Klaver
Luzerne
Erwten
(Winter-)Veldbonen
Voederwikke
Lupinen
Soja

Kansen akkerbouw tbv melkveehouderij

Kansen akkerbouw tbv melkveehouderij

Kansen akkerbouw :

Kansen akkerbouw :

Teelt NON-GMO voedergewassen voor de
melkveehouderij

Maar ook:
-Tarwe en gerst: (t.b.v. Sodagrain, Alkagrain,
gewalst en geplet, GPS)
-Voederbieten
-Land op naam veehouder /
mestplaatsingsruimte &vergoeding benutten

vlinderbloemig
Klaver
Luzerne
Erwten
(Winter-)Veldbonen
Voederwikke
Lupinen
Soja
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Kansen akkerbouw tbv melkveehouderij

Stellingen

En mogelijk binnen afzienbare tijd:
Bijdrage aan nationale CO2 reductie
doelstellingen (& € vergoeding)

Stellingen

o Grootschalige klimaatsverandering en
zeespiegelstijging en hierdoor de noodzakelijke
overgang naar CO2 efficiëntie zal de
belangrijkste aanjager worden voor de transitie
van onze landbouwsystemen;

Stellingen
o Non GMO in combinatie met CO2 efficiency zal de koers
voor de akkerbouw de komende Jaren gaan bepalen.

Stellingen

Stellingen
o Beloning voor efficiënte voedselproductie zal in de
toekomst door een CO2-efficiency verrekening
(blockchain) worden bepaald.

Hoogland B.V. “Verdienmodellen

Dank u

voor
kringlooplandbouw’“

o Akkerbouw heeft kansen om hier op aan te haken.
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