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Duurzaamheid & MVO

Al in 2002 begon Heineken samen met 
tien akkerbouwers uit Flevoland met het 
onderzoeken van de mogelijkheden tot 
duurzame landbouw. Die zou moeten lei-

den tot minder milieubelasting en bij 
voorkeur lagere kosten. “Tien jaar gele-
den vroegen we aan akkerbouwers wat 
duurzame akkerbouw is en bijna nie-
mand wist dit”, herinnert Jan Kempers, 

duurzaamheidsmanager bij Heineken 
Nederland, zich. Duurzaamheid is nu 
veel bekender, maar om daadwerkelijk 
ons voedsel duurzaam te produceren, 
was het tijd voor actie. Samen met keten-
partners Holland Malt (moutproducent), 
Stichting Veldleeuwerik en Agrifirm Plant 
gaf Heineken afgelopen februari het 
startsein voor het driejarige project 
‘Brouwgerst uit duurzame teelt in Neder-
land’ met als doel: de stimulering van de 
duurzame gerst-mout-bierketen. 

Nog weinig gerstteelt
De komende jaren staan in het teken van 
het stimuleren en ontwikkelen van de 
markt voor duurzame brouwgerst en het 
zoeken naar boeren om grotere arealen 

met brouwgerst te telen. In 2014 moet 
het project resulteren in 10.000 ton duur-
zame brouwgerst. Deze hoeveelheid dekt 
bij lange na niet Heinekens behoefte. 
Alleen al in Nederland gebruikt het con-
cern 280.000 ton gerst. De brouwer haalt 
zijn brouwgerst dan ook uit heel Europa, 
vooral uit Noord-Frankrijk. Nederlandse 
akkerbouwers produceren op dit moment 
nog maar een fractie van deze hoeveel-
heid duurzame gerst. De bij de Stichting 
Veldleeuwerik aangesloten telers hebben 
het afgelopen jaar circa 450 ton geoogst, 
praktisch niets eigenlijk. De trekkers van 
het duurzame brouwgerst project 
beamen dit. “Maar dat was voordat dit 
project is opgestart”, aldus Kempers. 
“We hopen dat in de komende tijd meer 
telers zich bij het project aansluiten. Dat 
levert meer brouwgerst, zodat je je pro-
ject beter kan positioneren. In de huidige 
opzet voorzien we een looptijd van drie 
jaar, na die periode moet duurzame 
gerstteelt zelfstandig doorgroeien.”  
Op dit moment zijn ongeveer 200 agrari-
ers bij de Stichting Veldleeuwerik aan-
gesloten, vooral in Flevoland en sinds 
kort ook in Zuidwest-Nederland. Die 
telen niet allemaal gerst, maar het  
projectteam hoopt dat in 2014 de teller 
uitkomt op 500 telers, die dan gezamen-
lijk 10.000 ton brouwgerst op duurzame 
wijze produceren.

Duurzame landbouw
“De huidige gersttelers en andere akker-
bouwers overhalen om het gewas op een 
duurzame manier te telen. Dat is wat 
dient te gebeuren”, zegt Henk Heinhuis, 
directeur van Stichting Veldleeuwerik. 
Het is essentieel om regelmatig andere 
gewassen te telen, af te wisselen, anders 

Heineken wil zijn grondstoffen betrekken uit duurzame teelt. En waarom niet dicht bij huis 

beginnen om dit doel te bereiken? Samen met zijn ketenpartners startte de bierbrouwer het 

project ‘Brouwgerst uit duurzame teelt in Nederland’. “Ook onze marketeers gaan mee naar het 

boerenbedrijf.”

Ketenpartners starten project duurzame brouwgerst

‘De omslag betaalt zich  
uiteindelijk terug’

‘Duurzame teelt is niet per se 
duurder’

Martijn van Iersel van Holland Malt, één van de ketenpartners: “40 tot 50% graan in het 
bouwplan (gerst of tarwe) helpt al om de bodem goed te houden.”

Jan Kempers
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raakt de bodem uitgeput. Als de bodem-
vruchtbaarheid terugloopt, nemen de 
opbrengsten af en nemen kosten voor 
bemesting en gewasbescherming toe. 
Dat is niet goed voor het bedrijfsresultaat 
van de teler. Zo kan een akkerbouwer 
gemakkelijk in een neerwaartse spiraal 
terechtkomen, die na verloop van tijd 
onomkeerbaar wordt. Is dit niet de 
schuld van fabrikanten die veel van de 
landbouwers vragen en er niet voor willen 
betalen? “Nee, dat is te simpel gesteld, 
we zijn met z’n allen verantwoordelijk”, 
zegt Kempers van Heineken. “Met dit  
initiatief  willen we uit die neerwaartse 
spiraal komen van teruglopende 
opbrengsten en oplopende kosten. Dat is 
goed voor de teler, goed voor de bodem, 
goed voor het milieu en dus goed voor 
ons land. Maar ook goed voor ons als 
brouwer, want zonder brouwgerst is er 
geen bier.”   
Het brouwgerstproject stelt zich tot doel 
nog meer boeren over te halen de stap 
naar duurzame teelt te maken. Om die 
groei mogelijk te maken volgen externe 
adviseurs een speciaal scholingstraject 
aan de Hogere Agrarische School (HAS) 
in Dronten. Zij helpen boeren met het 
opstellen van een duurzaamheidsplan 
aan de hand van tien internationaal 
erkende indicatoren (zie kader) en de bij-
behorende kennismodules. Als het duur-
zaamheidsplan is gecontroleerd en goed-

gekeurd kan de teler aan de slag. Hij is 
dan met zijn duurzame ontwikkeling 
gestart, een stapsgewijs proces van con-
tinue verbetering. Het ombouwen van 
zijn bedrijf kost hem overigens vele jaren, 
maar om de teler hierin te steunen 
beschouwen wij vanaf dat moment zijn 
gewassen als ‘duurzaam’, stelt Heinhuis. 
Martijn van Iersel van Holland Malt, een 
van de ketenpartners weet: “40 tot 50% 
graan in het bouwplan, gerst of tarwe, 
helpt al om de bodem goed te houden.” 

Investeringen
De omslag van het bedrijf vereist vaak dat 
een gewas met een hoge opbrengst 
(aardappelen of suikerbieten) gedeelte-
lijk wordt ingeruild voor granen. Dat kost 
een akkerbouwer geld en natuurlijk is 
dan de vraag of dat zich wel uitbetaalt. 
Met de ketenpartijen bestaan geen prijs-
afspraken dat de agrariër meer geld ont-
vangt omdat zijn product duurzaam is 
geteeld. Kempers bevestigt dit. De prijs 
komt op normale wijze tot stand: door 
vraag en aanbod. Wel komen de keten-
partners deelnemende telers tegemoet 
met een jaarlijkse stimuleringspremie die 
afhankelijk van de grootte van het bedrijf 
kan oplopen tot €750. Daar kan bijvoor-
beeld de externe adviseur van worden 
betaald. 
Aart den Bakker van Agrifirm benadrukt:  
“Duurzame  teelt is niet per se duurder. 
Als je de opbrengst berekent over alle 
gewassen die deel uitmaken van het 
bouwplan, dan hebben we gezien dat dit 
juist toeneemt. Uiteindelijk verdient de 
omslag zich terug en heeft de boer veel 
meer kennis van zijn bedrijf.” 
Voor Heineken is dit hele project een 
leerproces. “We komen er nu ook achter 
met welke problemen de boeren kam-
pen. Je sluit aan bij hun belevingswe-
reld”, zegt de duurzaamheidsmanager. 

“Ook onze marketeers gaan mee naar het 
boerenbedrijf. Telers leren van elkaar, 
van Stichting Leeuwerik en zij leren hoe 
Heineken in de keten staat.”

Samenwerking
Hoe verloopt de samenwerking tussen de 
ketenpartners en wie draait er precies 
voor welk deel van de stimuleringspre-
mies op? “We betalen de stimulerings-
premie met zijn drieën (Heineken,  
Agrifirm en Holland Malt, red.) Wie wat 
betaalt? Daar komen we wel uit”, lacht 
Kempers. Van Iersel van Holland Malt: 
“Je zult in de toekomst misschien discus-
sies hebben over geld. Hier moet je goe-
de afspraken over maken. Maar op dit 
moment is het veel belangrijker dat we 
starten.” 
Den Bakker van Agrifirm vindt het 
belangrijkst dat alle partijen dezelfde 
intenties hebben en dat de puzzelstukjes 
passen. Discussies en strubbelingen zijn 
er misschien wel, maar er is onderling 
vertrouwen. De grootste zorg momenteel 
is de grote toeloop van agrariërs die wil-
len deelnemen aan het brouwgerstpro-
ject, aldus Heinhuis. “We wijzen ze niet 
af maar zetten ze wel even in de wachtka-
mer, want anders kunnen we ons eigen 
groeiproces niet beheersbaar houden.”

Ketenpartners starten project duurzame brouwgerst

‘De omslag betaalt zich  
uiteindelijk terug’

Maurice de Jong

In 2014 moet er 10.000 ton brouwgerst van de Nederlandse akkers komen.

Stichting Veldleeuwerik is in 2006 opgericht met 
als doel het bevorderen van duurzame land-
bouw en om samen met de leden invulling aan 
dit begrip te geven. Met individuele duurzaam-
heidsplannen helpen externe adviseurs die Stich-
ting Veldleeuwerik inschakelt, akkerbouwers om 
hun productie te verduurzamen. Dit geschiedt 
aan de hand van daarvoor ontwikkelde kennis-
modules en tien duurzaamheidsindicatoren: 
productiewaarde, bodemvruchtbaarheid, 
bodemverlies, voedingsstoffen, gewasbescher-
ming, water, energie, bodemdiversiteit, mense-
lijk kapitaal en lokale economie. Stichting Veld-
leeuwerik heeft nu 200 leden, volgend jaar 
moeten dat er 500 worden. Dat zijn niet enkel 
telers, maar ook zogenaamde ‘bouwplanvrien-
den’, de afnemers en verwerkers: Agrifirm,  
Holland Malt, Heineken, Gebr. van Liere, 
McCain, Suiker Unie, Unilever, Agrico, Nedato, 
Farm Frites, Aviko, Dutch Carrot Group, Lamb 
Weston en Van Meir uien. De bouwplanvrien-
den hebben een belangrijke rol om de omslag 
in de ketens te bewerkstelligen. 

Stichting Veldleeuwerik

Jan Kempers Aart den Bakker Henk Heinhuis
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