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Green Deal Soja in Nederland
Betrokken partijen
------

Agrifirm
Provincie Groningen
Provincie Friesland
Provincie Drenthe
Rijksoverheid

Omschrijving initiatief
Soja kent veel toepassingsmogelijkheden. De olie kan uit de peul gewonnen worden, het is een
plantaardige grondstof voor veel menselijke voedselproducten én door het hoge eiwitgehalte met de juiste
samenstelling zeer geschikt als diervoeder. Sojateelt staat in Nederland in de kinderschoenen. Een van de
redenen is ons klimaat. Door de daglengte en de temperaturen zijn alleen vroegrijpe sojarassen geschikt
om in Nederland te verbouwen.
Partijen in de Green Deal Soja in Nederland willen onderzoeken welke rassen geschikt zijn om hier te
produceren. Door praktijkproeven uit te voeren en netwerken op te zetten willen ze de levensvatbaarheid
van de sojateelt in Nederland toetsen. Het doel is dat soja als 3e of 4e gewas in de akkerbouw wordt
ingezet én rendabele business cases oplevert. Voor een professionele productie van voldoende omvang
is echter ook volume nodig. Daarom streven partijen naar een opbrengst van 30.000 tot 40.000 ton
soja per jaar op een areaal van 10.000 hectare. De Rijksoverheid onderzoekt bovendien of sojateelt als
vergroeningsmaatregel opgenomen kan worden in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Resultaten
Doel van deze Green Deal is het creëren van aandacht voor, en het stimuleren van, de sojateelt.
Concreet willen partijen:
-		 het productieareaal voor soja in Nederland opschalen naar 10.000 hectare per jaar; en
-		 de gemiddelde opbrengst van dit areaal verhogen naar minimaal 3500 kg/ ha.
Einddatum: 31 december 2019.

Inzet en acties partijen
------

Agrifirm houdt een sojapool in stand en blijft deze verder ontwikkelen, om te komen tot een
rendabele afzet van soja.
Agrifirm zet zich in voor de teelt van soja en rassenonderzoek, in de vorm van gespecialiseerd
onderzoek en door het organiseren van praktijknetwerken.
Agrifirm zet zich in voor de ontwikkeling van de markt met stabiele ketens.
Agrifirm onderzoekt de mogelijkheden voor toepassingen van soja in de veehouderij.
De Regionale overheden bezien of zij financiële ondersteuning kunnen bieden voor praktijkonderzoek
en praktijknetnetwerken en deze kunnen bevorderen.

Inzet en acties Rijksoverheid
----

De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheden om Nederlandse soja onderdeel te laten zijn van het
Topsectorbeleid, vooral de Topsector Agri&Food.
De Rijksoverheid wil knellende wet- en regelgeving aanpassen.
De Rijksoverheid onderzoekt of bestaande subsidie-instrumenten ingezet kunnen worden om de
kennisuitwisseling tussen telers en adviseurs voor praktijkonderzoek te optimaliseren.
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