
 
 

Dagprogramma Netwerkbijeenkomst POP3 

 

 

13.30 ontvangst met koffie 

 

14.00 welkomstwoord en inleiding Anne-Marie Spierings, gedeputeerde voor 

Landbouw 

 

14.20 inhoudelijke toelichting op de subsidieregelingen  

Adrie Geerts 

 

14.40 toelichting op aanvraag en verlening POP-subsidie  

Martijn Panjer van Stimulus 

 

15.00 start workshops:  

1. Workshop uitspoelingsgevoelige gewassen 

2. Workshop meer melk uit ruwvoer 

3. Workshop precisiebemesting 

4. Workshop beter bodembeheer 

5. Vragenronde over aanvragen POP-subsidies 

 

16.00 nawoord Johan van den Hout,  

gedeputeerde voor Natuur, Water en Milieu 

 

16.20 netwerken en vinden projectpartners 

 

17.00 afsluiting 

 

 

 

 

U bent van harte welkom om in een informele sfeer in dialoog te gaan, vragen te stellen, 

projectpartners te zoeken om projectvoorstellen in te dienen voor deze subsidie. U kunt zich 

aanmelden via ons digitaal aanmeldformulier. 

 

 

 

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aanmelden_Pop3_15_Nov_2017


 
 

Workshops 

 

1. Workshop uitspoelingsgevoelige gewassen 
Aardappelen, groenten en maïs zijn belangrijke gewassen op de Brabantse 

zandgronden. Ze vormen de grondstof voor toonaangevende agrifoodketens. 

Maar het zijn óók gewassen die bekend staan om hun slechte 

nutriëntenbenutting. Beleidsmakers staan voor het dilemma, moeten we de 

stikstofgebruiksnormen verder aanscherpen, wat leidt tot opbrengstdaling? Of 

moeten we de sector de kans geven om de nutriëntenbenutting te verbeteren 

bijvoorbeeld door het verhogen van de opbrengsten? Brabant kiest voor het 

laatste en in deze workshop worden ketenpartners uitgedaagd om met 

suggesties te komen voor kennisprojecten of innovatieprojecten. 

 

2. Workshop meer melk uit ruwvoer 
In Brabant wordt jaarlijks 2 miljoen ton melk geproduceerd. Daarmee wordt 

ruim 11.000 ton stikstof afgevoerd. Maar hiervoor is drie keer zoveel stikstof 

nodig in de vorm van voer, mest of kunstmest. De uitdaging is dus om de 

stikstofbenutting van het gras en de maïs te verbeteren. En om hiermee melk 

te produceren met minder gebruik van krachtvoer. Maar meer melk uit 

ruwvoer stelt hoge eisen aan graslandmanagement en voerstrategie. Gelukkig 

komen er steeds meer kennis en hulpmiddelen. Maar hoe krijgen we die op het 

boerenerf? En hoe kunnen we de melkveehouder het beste helpen? Hoe 

komen we tot succesvolle kennisprojecten? En waar liggen kansen voor goede 

innovatieprojecten? 

 

3. Workshop precisiebemesting 
Juiste plaats (dicht bij de wortels), juiste tijd (op het moment dat de plant het 

nodig heeft) en juiste hoeveelheid (precies wat de plant nodig heeft) zijn de 

sleutels voor een betere benutting van meststoffen. Juiste plaats vraagt 

aangepaste apparatuur. Juiste tijd en juiste hoeveelheid vragen kennis over wat 

de plant wanneer nodig heeft. En dat kan van plek tot plek verschillen. Daarom 

is meer kennis nodig over nutriëntenbehoefte en –opname door het gewas. En 

vooral over plaatsspecifieke verschillen en hoe daarmee om te gaan? Sensing, 

datamanagement en nieuw technologie bieden grote kansen. Maar wie knoopt 

het aan elkaar? En wie helpt de boer om door de bomen het bos weer te zien?  

 



 
4. Workshop beter bodembeheer 

De bodem biedt volop kansen om met minder input tot hogere opbrengsten te 

komen. Maar dan moet de bouwvoor wel volledig doorwortelbaar zijn. En 

moeten infiltratie, watervasthoudend vermogen, bemestingstoestand en 

bodemleven op orde zijn. Berijden met zware machines en eenzijdige 

bouwplannen zijn funest. Hoe voorkomen we verdichtingen? Hoe kunnen we 

bodems herstellen? Hoe leren we Brabantse boeren om weer naar de bodem 

te kijken? En hoe kunnen loonwerkers en machinefabrikanten helpen om de 

bodembelasting te verminderen? Hoe krijgen we de bodem aan het werk bij 

het verminderen van de weersafhankelijkheid en het verhogen van de 

opbrengst? 

 

5. Vragenronde over aanvragen POP-subsidies 
Tijdens de vragenronde kunt u al uw vragen over het subsidieproces stellen aan 

de programmamanager van Stimulus. Vragen als: Waarop moet ik letten bij het 

indienen van een aanvraag? Wat zijn de do’s en de dont’s? Hoe vergroot ik de 

kans op succes? Hoe verloopt de beoordeling? Wat wordt na de start van het 

project van mij verwacht? Stimulus zal samen met de provincie uw vragen 

beantwoorden zodat u een besluit kunt nemen of en hoe u met POP3 aan de 

slag gaat.  

 

 

 


