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Geachte voorzitter/leden,

ln het kader van het Nederland Rusland-jaar bracht een Russische delegatie in
maart 2013 een bezoek aan de provincie Drenthe. Op 4 maart jl. was er een korte

bijeenkomst met uw staten. ln de vergadering van uw Statencommissie Bestuur en
Financiën van 6 maart 2013 hebben wij toegezegd u te zullen informeren over de
voortgang en de resultaten van het project Agro Valley. Met deze brief willen wij u

graag informeren over het project.

Het SNN en de provincie Leningrad Oblast zijn in februari2012 van start gegaan

met het G2G-project Agro Valley. Het totale budget van het Agro Valley-project is
€ 225.000,--. Dit wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.
Partners in het project zijn, naast het SNN, Wageningen University Applied Plant
Research, HogeschoolCAH Vilentum en zes bedrijven APH Group,HZPC, DACOM,
HLB Research and Consultancy in Agriculture, Miedema machines en Schutter BV.

ln Rusland wordt samengewerkt met zes boerenbedrijven, de proefboerderij

Kaloschitsy, het bestuur van de Provincie Leningrad Oblast en de landbouwuniver-
siteit in St. Petersburg.

Het project Agro Valley is in augustus 2013 afgesloten met een werkbezoek en eind-
seminar in St. Petersburg. Gedeputeerde Munniksma was delegatieleider voor dit
bezoek aan de provincie Leningrad Oblast c.q. St. Petersburg.
Van 26 augustus tot en met 29 augustus jl. vond de Agrovakbeurs AGRORUS plaats

in St. Petersburg. Een noordelijke landbouwdelegatie onder leiding van gedeputeerde

Munniksma heeft Noord-Nederland op de AGRORUS vertegenwoordigd.
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Doel van het project is het realiseren van samenwerking tussen Noord-Nederland en

Noordwest-Rusland en het realiseren van efficiencyverbetering van de landbouwpro-
ductie in de regio Leningrad Oblast. Voor Noord-Nederland is de aardappelteelt een

belangrijke drager voor de economie en de agribusiness in het bijzonder. Belangrijk
aspect hierbij is het introduceren van een betere samenwerkingsstructuur voor de

agrarische sector (samenwerking tussen overheid, onderzoek/onderwijs en private

sector), naar Nederlands voorbeeld (beter bekend als de "Gouden Driehoek"). Als

modelcase wordt bij dit project de aardappelsector gebruikt. Achterliggend doel is om

met dit project, waarbij SNN als overheid de deuren opent, kansen te creëren voor het

Noord-Nederlandse bedrijfsleven in de agrarische sector. Hierbij gaat het om de ge-

hele keten, bijvoorbeeld leveranciers van pootgoed, machines, precisielandbouw-

systemen, bewaarsystemen en teeltbegeleiding.
De noordelijke delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de zogenaamde
"Gouden Driehoek", ondernemers in de agrosector, onderwijsinstellingen, onder-
zoeksinstellingen en overheid.
Naast gezamenlijke presentatie op de beurs en een eindseminar van het Agro Valley-
project met als onderwerp "The Power of the Golden Triangle", Best Dutch practice in
seed potato breeding, stond een aantalformele ontmoetingen op het programma,

onder andere met het Nederlands Consulaat, het comité van de Provincie Leningrad

Oblast (external relations) en met de State Agrarian University.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u kortheidshalve naar het verslag

van het project en naar bijgevoegde persberichten en krantenartikelen.

Vervolgactiviteiten in het kader van het Nederland Rusland-jaar

Golden Autumn Moskou
Van 9 tot en met 12 oktober vindt de toonaangevende agrarische beurs voor oostelijk
Europa Golden Autumn in Moskou plaats. Staatssecretaris Dijksma van Economische

Zaken bezoekt met een agro-gerelateerde bedrijvendelegatie deze beurs. ln dezelfde
periode staat in Moskou hel Holland Village, een landbouwtentoonstelling die

Russische consumenten en potentiële zakenpartners wil laten kennismaken met

Nederlandse agroproducten en Agrotechnologie.

Gedeputeerde Munniksma maakt namens Noord-Nederland deel uit van deze han-

delsdelegatie. Op 10 oktober a.s. opent hij samen met de staatssecretaris de

Nederland-dag op deze beurs. Aansluitend vindt er een Agribusinessforum plaats met

als thema "Bouwen van partnerschappen in landbouw- en voedselketen tussen

Nederland en Rusland".

Leningrad Oblast
Van 28 tot 30 oktober zal Noord-Nederland zich presenteren aan Leningrad Oblast.

Dit in een Noord-Nederlandse week in en rondom St. Petersburg.

De nadruk ligt ook hier weer op economische activiteiten. Er wordt getracht om de

clusters water, sensor, haven, agro en healthy ageing mee te nemen. Tevens nemen

een aantal generieke bedrijven, een paar journalisten en een groep studenten deel

aan deze delegatie met als doel de wederzijdse relaties te verdiepen.
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Agro Valley





De keuze om die samenwerking concreet invulling te geven 
met het Agro Valley project, gericht op de verhoging van de 
productie in de aardappelteelt, laat zich goed verklaren. 

Er is de Russische overheid veel aan gelegen de productie 
in de landbouw te verhogen om minder afhankelijk te zijn 
van import. De Leningrad Oblast heeft de ambitie zich te 
ontwikkelen tot dé aardappelprovincie van Rusland. Agro 
Valley biedt de mogelijkheid belangrijke stappen te zetten 
in het verwezenlijken van deze ambities. 

De kern van het Agro Valley project is de introductie van 
het gouden driehoekmodel. Dit model staat voor een snelle 
kenniscirculatie tussen overheid, onderwijs en bedrijven, die  
ontwikkeling en innovatie in de landbouw mogelijk maakt. 
De toepassing van het model is een van de belangrijke ver-
klaringen voor het succes de Nederlandse landbouw. Door 

voor een integrale aanpak te kiezen, waarin de gouden 
driehoek in praktijk werd gebracht, maakte Agro Valley  
de winst van het model concreet en tastbaar. 

De resultaten van Agro Valley zullen volgend jaar in het 
aardappelveld zichtbaar worden. Op andere terreinen  
kan nu al worden geprofiteerd van ontwikkelingen die  
Agro Valley in werking heeft. Zo gaat de universiteit in  
St. Petersburg samen met haar Nederlandse collega  
kennisinstellingen het curriculum komend studiejaar  
uitbreiden met praktijkgericht onderwijs.  Maar het  
belangrijkste resultaat is dat overheid, kennisinstellingen  
en bedrijven elkaar in de Leningrad Oblast makkelijker  
weten te vinden. Daarvan plukt niet alleen de aardappel-
teelt de vruchten. De gouden driehoek kan hier nu ook in 
andere sectoren gaan schitteren. Daar hopen we met deze 
uitgave aan bij te dragen.

De Leningrad Oblast en Noord- Nederland hebben 
een aantal kenmerken gemeen die uitnodigen tot 
samenwerken. Beide regio’s tekenden in 2009 een 
convenant waarin ze de intentie tot samenwerken 
vastlegden. 

Woord vooraf



Inhoudelijk draaide het project om de introductie van het 
gouden driehoekmodel in Rusland. Hieronder wordt de 
samenwerking tussen overheid, ondernemers en kennis- 
instellingen verstaan, die voor een belangrijk deel het 
succes van de Nederlandse landbouw verklaart. Aan  
het project namen zowel in Rusland als in Nederland 
vertegenwoordigers van alle drie de geledingen deel.  
Het bestuur van de oblast was op overheidsniveau de 
tegenhangers van SNN. De landbouwuniversiteit in 
St. Petersburg, de Wageningen Universiteit (WUR) en 
Hogeschool CAH Vilentum uit Dronten vertegenwoor-
digden onderzoek en wetenschap. Zes boerenbedrijven 
in Rusland, proefboerderij Kaloschitsy en diverse Neder-

landse bedrijven (waaronder HZPC, DACOM en Schutter 
BV) maakten de driehoek compleet.

Agro Valley bestond uit vier onderdelen die in nauwe 
samenhang zijn uitgevoerd en aangeboden: teeltanalyse, 
trainingen, de aanleg demovelden en het opzetten van 
een proefboerderij. De geïntegreerde aanpak maakte 
het mogelijk de Russsiche deelnemers in de praktijk te 
laten ervaren wat de winst van de samenwerking in de 
gouden driehoek is. De resultaten van de teeltanalyse zijn 
vertaald in adviezen aan de boerderijen én in de training 
die aan agronomen en studenten wordt gegeven. Deels 
op de universiteit en deels in het veld. Ook hebben drie 

Na een voorbereiding van twee jaar is de Leningrad Oblast en het Samen- 
werkingsverband Noord-Nederland (SNN) in februari 2012 van start  
gegaan met het G2G-project Agro Valley. Dit project diende twee doelen:  
de productie in de aardappelteelt in de Leningrad Oblast verhogen en kansen 
creëren voor Noord-Nederlandse bedrijven in de agrarische sector, zoals  
pootaardappelleveranciers, machinebouwers en adviesbureaus.

Samenvatting



trainers een train-de-trainerprogramma gevolgd, zodat 
zij straks het stokje van de Nederlandse trainer kunnen 
overnemen.

Resultaten in het veld zullen volgend jaar pas meetbaar  
zijn. Maar wat Agro Valley al wel heeft bereikt is de 
introductie van de gouden driehoek in de Leningrad 
Oblast, inclusief meer aandacht voor veldonderzoek en 
praktijkonderwijs op de universiteit en interesse zowel 
bij boeren als bij de overheid voor het realiseren van een 
proefboerderij naar voorbeeld van de verzelfstandigde 
proefboerderijen van de WUR die in opdracht van bedrij-
ven onderzoek doen naar onder meer gewasbescherming 

en ziektebestrijding. Winst is ook dat alle boerderijen de 
aanbevelingen gebaseerd op de teeltanalyses overnemen, 
waarmee ook mogelijkheden ontstaan voor Nederlandse 
bedrijven die ze daarbij kunnen adviseren of de benodig-
de materialen en pootgoed leveren.

Als SNN zijn wij blij met de resultaten van dit project.  
We zetten die werkwijze graag in voor volgende pro-
jecten in Rusland, weer gericht op landbouw of op een 
van de andere sectoren waarin de Leningrad Oblast en 
Noord-Nederland elkaar iets te bieden hebben. 
We willen ook anderen in staat stellen de werkwijze  
over te nemen. 
 



  Noord-Nederland Leningrad Oblast
Land en klimaat  
Oppervlakte (km2) 11.388 84.500
Teeltseizoen  april- mei- 
akkerbouw oktober september
Temp. zomer (°C) 16,6 17 
 winter (°C) 4,2 -8,2
(bron: wikipedia en WUR) 

Mensen  
Inwoners 1.718.352 1.716.868
Bevolkingsdichtheid 206 20,3 
(inwoners/km2)  
(bron: wikipedia en Centraal Bureau voor de Statistiek) 

Economie  
BBP marktprijzen (euro)  52,4 miljard 51,4 miljard 
 per inwoner (euro) 34.549 21.550
(bron: Centraal Bureau voor de Statistiek en SNN) 

Aardappelteelt  
Aantal aardappelbedrijven 1.914 
• pootaardappelen  478 
• consumptieaardappelen 868 
• zetmeelaardappelen 1.209 
Beteeld oppervlak (ha.) 59.813 20.200 
• pootaardappelen 16.398 (27,4%) 
• consumptieaardappelen 5.225 (8,7%) 
• zetmeelaardappelen 38.160 (63,8%) 
Bruto opbrengst (ton) 2.546.908 310.000
Opbrengst per ha. (kg) 42.700 14.800
Nederland is de grootste exporteur van aardappelen  
naar Rusland  
(bron: Centraal Bureau voor de Satistiek, Faostat (Food and Agriculture Organization  
of the UN), SNN en Agri Market Ltd) 



Gedeelde kenmerken, gedeelde kansen

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) is al meer dan twintig jaar de stem van 
het verenigde Noorden: Drenthe, Fryslân en 
Groningen. De samenwerking heeft één centraal 
doel: de economie in het Noorden versterken. 
Daarin spelen de vier grote steden Groningen, 
Leeuwarden, Emmen en Assen een belangrijke 
rol. Het SNN werkt samen met het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties 
en andere overheden, ook in het buitenland. Het 
SNN brengt partijen samen, stimuleert innovatie 
en jaagt die zoveel mogelijk aan met subsidies.

Noord-Nederland en de Leningrad Oblast 
hebben veel gemeen. Samenwerken ligt daar-
om voor de hand. Bijvoorbeeld op het gebied 
van landbouw en levensmiddelenindustrie. 
Om dat te onderstrepen laten we hier een 
aantal overeenkomsten en verschillen zien. 
Een wederzijdse kennismaking.

St. Petersburg

Groningen
Leeuwarden

Assen



ondertekening convenant Leningrad Oblast en SNN eerste activiteiten in Rusland, o.a. start teeltanalyse

Agro Valley officieel van start studiereis naar Nederlandseminar in Rusland

start-up meetings in Rusland train de trainerprogramma

november aprilaugustus junifebruari

De start van Agro Valley

2009 2010 2011 2012



aanbevelingen teeltanalyse met bedrijven 
besproken

Nederlandse delegatie naar Rusland voor vervolgoverleg afsluiting project 

door eind-seminar  

in Ruslandmidterm evaluatie in Rusland

studiereis naar Nederlandstudiereis naar Nederland

oktober maart oktobernovember juni

Nederland is wereldwijd het tweede exportland van 
landbouwproducten. Eén van de belangrijkste verklarin-
gen voor het succes van de Nederlandse landbouw is de 
snelle kenniscirculatie in de sector. Bedrijven, onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen en de overheid werken nauw 
samen in de zogenaamde gouden driehoek, waarbinnen 
nieuwe kennis wordt ontwikkeld en verbetering en 
innovatie mogelijk worden gemaakt. Met het G2G project 
Agro Valley heeft het Samenwerkingsverband Noord- 
Nederland (SNN) dit gouden driehoekmodel geïntrodu-
ceerd in de Leningrad Oblast. 

In 2009 tekenden de Leningrad Oblast en het SNN een 
convenant waarin ze de intentie om samen te werken 
vastlegden. In wederzijdse missies is vervolgens gekeken 
hoe die samenwerking het beste inhoud kon krijgen. 
Hieruit kwamen akkerbouw en dairy als kansrijke  
sectoren naar voren. Beide zijn zowel rond St. Petersburg 
als in Noord-Nederland sterk vertegenwoordigd. Om het 
project behapbaar te houden, is besloten de focus  
te leggen op één onderdeel van de akkerbouw: de aard-
appelteelt.  De Leningrad Oblast heeft de ambitie zich  
te ontwikkelen tot dé aardappelprovincie van Rusland. 

Het gouden driehoekmodel kan de oblast helpen haar 
ambitie te verwezenlijken. Invoering van het model 
vraagt geen enorme investeringen, wél een andere 
manier van kijken en werken. De kern van het model is 

dat alle partijen - overheid, kennisinstituten en agrari-
sche bedrijven - baat hebben bij het delen van kennis en 
het samen ontwikkelen van nieuwe kennis. Het project 
Agro Valley geeft een aanzet tot die kenniscirculatie. Alle 
partijen die een rol spelen in de aardappelteelt zijn bij alle 
onderdelen van het project betrokken, zodat de samen-
werking en kennisuitwisseling al gedurende het project 
op gang konden komen.

De eerste stap was daarom de juiste partners te vinden 
en samen te brengen. Het Agro Comité heeft in de  
Leningrad Oblast equivalenten van de Nederlandse 
partners in de gouden driehoek uitgenodigd om deel te 
nemen aan Agro Valley: St. Petersburg State Agrarian 
University en zes agrarische bedrijven. Met deze partijen 
ging Agro Valley van start.

2013



Teeltanalyse
De Leningrad Oblast kent een kort landbouwseizoen. 
Agrarische bedrijven hebben feitelijk maar vier tot vijf 
maanden om aardappelen te telen. Het is belangrijk die 
beperkte tijd goed te benutten. De Potato Crop Ana-
lyses (PCA) was een belangrijke eerste inventarisatie 
van de mogelijkheden. De analyses zijn uitgevoerd door 
senior agronoom Romke Wustman van de Wagenin-

Bij de opzet van het project is gekozen voor een integrale 
aanpak. Naast een aantal studiereizen om wederzijds ken-
nis op te doen, bestond het project uit vier onder- 
delen, die in samenhang zijn aangeboden:

•	 	analyse	van	de	huidige	werkwijze	en	aardappelteelt	bij	 
zes agrarische bedrijven;

•	 	een	training	voor	de	agronomen	van	de	boerderijen	en	
studenten (inclusief een train-de-trainer-programma);

•	 	aanleg	demovelden;
•	 	opzetten	van	proefboerderij	Kaloschitsy,		waar	onder-

zoek gedaan wordt naar onder meer verbetering van 
rassen en ziektebestrijding.

De opzet van het project



gen Universiteit (WUR) en lokaal expert Simon Schutter in 
samenwerking met Russische collega’s. De aardappelteelt in 
de Leningrad Oblast blijft achter bij wat er volgens de WUR 
mogelijk moet zijn. De teeltanalyse moest duidelijk maken 
hoe de potentie van de aardappelteelt in de provincie kan 
worden waargemaakt. Daarbij is de aardappelteelt op de zes 
boerderijen tegen het licht gehouden. Van het uitgangsma-
teriaal (de pootaardappel) tot de opslag van de oogst. Ook 
kennismanagement was een belangrijk aandachtspunt. Wordt 
de aanwezige kennis goed ingezet voor het verbeteren van de 
oogst en beschikt iedereen die bij de teelt betrokken is over de 
kennis die hij of zij nodig heeft? 

Training
De uitkomsten van de PCA waren de belangrijkste input voor 
de training van de agronomen van de zes deelnemende boer-
derijen, waaraan ook studenten en een aantal medewerkers 
van het Agro Comité deelnamen. 
 
De training is deels op de universiteit en deels in het veld 
gegeven. Gekeken is vooral naar de prioriteiten voor Research 
& Development en kennisuitwisseling in de sector, waarin de 
proefboerderij een belangrijke rol moet gaan spelen. Drie  
studenten volgden een train-de-trainerprogramma. Zij gaan 
de training na 2013, onder begeleiding van de Nederlandse 
coach Wim van Staveren van Landbouwhogeschool CAH  
Vilentum aanbieden aan studenten van de universiteit en  
zes deelnemende en nieuwe boerderijen.

Demovelden
In 2012 zijn veertien demonstratievelden aangelegd op de 
grond van Kaloschitsy. Eén van de Nederlandse specialisten in 
pootaardappelen, exportbedrijf HZPC, heeft hier verschillende 
rassen gepoot. 

Proefboerderij
In het Nederlandse model is een belangrijke rol weggelegd 
voor de proefboerderijen van de WUR, waar in opdracht van 
agrarische bedrijven onderzoek wordt gedaan naar rasverbe-
tering en ziektebestrijding. Ook in de Leningrad Oblast liggen 
de bedrijfsplannen klaar voor zo’n proefboerderij.



De gouden driehoek



Op proefboerderij ‘t Kompas in Valtermond zagen de 
Russische partners tijdens een studiereis naar Noord- 
Nederland in juni 2012 hoe de gouden driehoek in de 
praktijk werkt. Op deze boerderij volgen de agronomen 
van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van de WUR 
gewassen van kiem tot oogst. Rond de boerderij liggen 
tientallen aardappelvelden met verschillende rassen, 
waarmee diverse proeven worden gedaan. Opdracht- 
gevers voor de onderzoeken zijn bedrijven in de aard- 
appelteelt; boeren, maar ook bedrijven als HZPC, dat 
pootaardappelen exporteert. De bedrijven investeren 
in zowel de bedrijfsvoering als de onderzoeken van de 
proefboerderij. De kennis die hiermee wordt opgedaan, 
trekt weer nieuwe bedrijven die in de boerderij en verder 
onderzoek willen investeren.

De agronomen van ‘t Kompas weten niet alleen alles van 
landbouw, ze zijn door hun contacten met de overheid 
ook goed bekend met wet- en regelgeving en onder-
zoeken hoe bedrijven kunnen inspelen op nieuwe regels 
zonder de winst aan te tasten.

Meeste niet altijd beste
In de Russische landbouw wordt veel gekeken naar 
kwantiteit. Maar bedrijfseconomisch is het meeste niet 
altijd het beste, weet bedrijfsleider Gerard Hoekzema 
van ‘t Kompas uit het onderzoek dat op de proefboerde-
rij wordt gedaan. “Soms vraagt meer opbrengst zo veel 

De gouden driehoek van landbouwonderzoek en  
-onderwijs, bedrijven en overheid is de aanjager van 
de vernieuwingen in de landbouw waaraan Neder-
land zijn internationale toppositie in deze sector 
verdient. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik 
van sensortechnologie om de bodemgesteldheid  
te bepalen en precisielandbouw te bedrijven.  
Bemesting, irrigatie en bestrijding van ziekten 
kunnen dankzij de inzet van sensoren heel nauw-
keurig worden afgesteld op wat het land vraagt. Dit 
verhoogt de productie en agrarische bedrijven gaan 
efficiënter om met middelen.

inspanning dat je dat niet meer kunt terugverdienen”, 
licht hij toe. “Om goede afwegingen te kunnen maken, 
heeft een ondernemer, bedrijfsleider of directeur over-
zicht over het hele proces nodig.“ Volgens Hoekzema is 
het belangrijk dat ook de medewerkers zich voor dat hele 
proces verantwoordelijk voelen en niet alleen voor hun 
eigen deel. Zij moeten van elkaar weten wat ze doen om 
samen te kunnen werken aan het beste eindresultaat.

Onderzoek en innovatie
Onderzoek maakt nieuwe werkwijzen en toepassingen 
mogelijk. Door de samenwerking in de gouden driehoek 
kan Nederland voorop blijven lopen in de landbouw. Een 
paar voorbeelden van recente innovaties:

Telen zonder grond (akkerbouw) 
Telen op water in plaats van grond is beter voor het mi-
lieu. Technologisch is het geen probleem meer, maar het 
is nog erg duur. De Wageningen Universiteit onderzoekt 
samen met Proeftuin Zwaagdijk hoe die prijs kan worden 
teruggebracht. Zo kunnen bedrijven voorzien in de groei-
ende vraag van consumenten naar duurzame producten 
en blijven ze binnen de steeds strengere regels voor de 
tuinbouw, zoals de Nitraatrichtlijn. Als je op water teelt, 
heb je een gesloten systeem.

Krachtvoer op bestelling (dairy)
Niet elke koe geeft even veel extra melk door een stan-
daard portie krachtvoer. Bij sommige koeien kosten de 
laatste kilo’s voer meer dan ze aan extra melk opleve-
ren. Op een proefboerderij is in beeld gebracht hoeveel 
krachtvoer elke koe nodig heeft voor een optimaal re-
sultaat. Het krachtvoerapparaat herkent de koe aan een 
chip in zijn halsband en geeft de juiste portie voer vrij. 
Een boer met zeventig koeien bespaart hiermee zo’n tien 
tot vijftienduizend euro per jaar.

Gouden Driehoek in Leningrad
Overheid: Leningrad Oblast
Onderzoek: State Agrarian University
Ondernemingen: Kalozotschy



Werk in uitvoering



Het onderzoek
Voor de PCA’s hebben senior agronoom Romke Wustman 
van de Wageningen Universiteit (WUR)en landbouw- 
adviseur Simon Schutter samen met een aantal Russische 
collega-agronomen de zes deelnemende bedrijven in het 
teeltseizoen één keer per maand bezocht. Om goed in 
kaart te kunnen brengen hoe de bedrijven hun opbrengst 
kunnen verhogen, onderzochten de wetenschappers 
zowel het pootmateriaal als de teelt zelf. “Voor een goede 
analyse moet je als wetenschapper je handen vuil willen 
maken”, vertelt Wustman. “We hebben per veld ongeveer 
tien meter omgespit om de groei van de gewassen zowel 
boven- als ondergronds te kunnen onderzoeken.”

Uit de onderzoeken kwam een aantal verbeterpunten 
naar voren. Zo bleek veel van het uitgangsmateriaal 
door de wijze van opslag in de wintermaanden sterk aan 
kwaliteit te hebben ingeboet. Een beter opslagsysteem 
betekent hier directe winst, aldus Wustman. Dat geldt ook 
voor het strategisch inzetten van organische bemesting. 
“Het is belangrijk daarvoor het goede moment te kiezen. 
Op een aantal bedrijven werd in het voorjaar bemest, dat 
geeft weinig rendement.” Ook een goede bestrijding van 
de aardappelziekte phytophthora infestans is volgens 
Wustman van belang om hogere opbrengsten te halen.

Wustman heeft de resultaten van de analyses per bedrijf 
vertaald in een aantal aanbevelingen. Voor de korte  
termijn zijn dat vooral gewasgerichte verbeteringen.  

Voor de langere termijn kunnen de bedrijven volgens 
hem veel winst boeken met een goede strategie en 
visie. “Marktgericht produceren staat nog in de kinder-
schoenen. Het is belangrijk het doel dat je wilt bereiken 
scherp te hebben.” Een aantal deskundigen in Rusland 
zal de bedrijven in 2013 monitoren om de resultaten van 
de voorgestelde verbeteringen te volgen. “We willen de 
impact meten.”

Verder heeft Simon Schutter rekenmodellen toegepast  
op de boerderijen. Met behulp van deze modellen kan  
de brutowinst berekend worden van de poot- en  
consumptieaardappelen.

Na de voorbereidingstijd in de winter van 2011-2012, waarin het project tijdens een 
Nederlands bezoek aan Rusland is besproken en verder op papier is uitgewerkt, 
kon in februari 2012 daadwerkelijk een start worden gemaakt met de uitvoering. 
Drie Nederlandse specialisten zijn daarvoor naar de Leningrad Oblast gereisd  
voor een aantal start-up meetings. Tijdens deze meetings hebben ze de belang-
rijkste principes van het gouden driehoekmodel toegelicht. Ook zijn er afspraken 
gemaakt over de invulling van de Potato Crop Analyses (PCA’s) en de training. 

Romke Wustman, agronoom van WUR 



Uitvoeren van  
de aanbevelingen
“Rusland kent geen of weinig onafhankelijke adviseurs. 
Kennisoverdracht vindt veel plaats door bedrijven die  
zelf ook belangen hebben, zoals producenten van  
pesticiden. Consultant Simon Schutter is al 25 jaar actief 
in Rusland en werkt anders. “Mijn enige doel is goed 
advies geven, zodat boerenbedrijven meer en betere 
aardappelen kunnen produceren. Sommige bedrijven  
zijn erg leergierig en passen bijvoorbeeld al door ons 
geadviseerde pesticiden toe.” 

Maar dat is volgens Schutter pas een begin. Belangrijk 
zijn ook een goede start met hoogwaardig pootgoed, 
het benodigde aantal planten per hectare, de pootdiepte, 
rughoogte en benodigde hoeveelheid kunstmest.  
Daarnaast zijn wat hem betreft het rooien zonder  
mechanische beschadiging en de bewaring van zowel  
het pootgoed als de opbrengst, aandachtspunten voor  
de komende jaren.

“Mijn ervaring is dat bedrijven allemaal wel progressie 
willen, maar het ene heeft meer financiële ruimte om 
vooruitgang te realiseren dan het andere.” Daarom is het 
volgens Schutter ook zo belangrijk dat bedrijven markt-
gericht leren telen. Als ze verzekerd zijn van afzet,  
creëren ze voor zichzelf ook meer armslag voor inves-
teringen in verbeteringen. “Maar telen voor de markt, 
vraagt wel een een andere benadering dan men nu vaak 
gewend is.”

Simon Schutter, landbouwadviseur in Rusland

“We hebben de gewassen 

in het veld zowel boven- als 

ondergronds onderzocht”



Kenniscirculatie
Eén van de ontbrekende linken in de gouden driehoek 
in Rusland is praktijkonderwijs. Er is veel kennis op hoog 
niveau, weet trainer Wim van Staveren van landbouw- 
hogeschool CAH Vilentum in Dronten, maar hoe je die 
kennis toepast, is nog vrijwel onbekend terrein. Studen-
ten en agronomen komen nauwelijks in het veld. Dat is 
dan ook de grootste verandering die hij met de deelne-
mers aan de training in het kader van Agro Valley heeft 
doorgevoerd. De training werd deels op de universiteit 
gegeven, maar bestond ook uit een belangrijk deel veld-
werk. Zo hebben de deelnemers onder meer een demo-
veld aangelegd. 

Ook het train-de-trainerprogramma werd zo ingevuld. 
Hiervoor kwamen drie docenten ook voor een stage 
naar Nederland, waar ze tussen de aardappelen aan de 
slag gingen. “We wilden ervoor zorgen dat zij straks ook 
praktische trainingen kunnen geven.”

Van Staveren is zeer enthousiast over het resultaat van 
beide trainingen. “Het was een succes. De docenten die 
het train-de-trainerprogramma volgden, zien het nut van 
het praktijkonderwijs. Ik weet zeker dat ze het ook in hun 
eigen trainingen in Rusland gaat inbrengen. Dat is echt 
een stap vooruit. Ik heb dat in Rusland nog niet eerder 
meegemaakt, terwijl ik er toch al zo’n twintig jaar actief 
ben.”

Belangrijk is volgens Van Staveren ook dat niet alleen de 
studenten enthousiast zijn over de programma’s, maar 
ook de overheid en de universiteit. “We hebben de uni-
versiteit achter ons. Onder de deelnemers was een aantal 
internationale studenten, maar ook een heel gedreven 
docent. Voor de korte termijn was de deelname van de 
agronomen van de bedrijven van belang, maar voor de 
lange termijn zijn veranderingen in het onderwijs nodig. 
“Agronomen moeten leren denken vanuit de bodem. 
Daar kan niet zonder praktijkonderwijs. De mogelijkhe-
den voor de aardappelteelt in de Leningrad Oblast zijn 

zeer goed. Het zijn vaak eenvoudige praktische dingen 
waardoor de opbrengst achterblijft bij wat mogelijk is. 
Als je weet hoe je die aanpakt, kun je in deze regio met 
aardappelen veel geld verdienen.”

Wim van Staveren, trainer van CAH Vilentum

“Echt mooi om te zien  

dat het lukt de opleiding  

praktischer te maken”



Resultaten van Agro Valley

Vanaf de start van Agro Valley was duidelijk 
dat het project niet meer dan een aanzet 
tot verandering in de aardappelteelt in de 
Leningrad Oblast tot stand kon brengen. 
De projectperiode van twee jaar was te kort 
om een geheel nieuwe werkwijze breed in 
te voeren. Door de geïntegreerde aanpak, 
hebben wel alle geledingen in de oblast 
het gouden driehoekmodel leren kennen. 
De komende jaren moet deze kennis – en 
daarmee de kenniscirculatie binnen de 
gouden driehoek – zich als een olievlek over 
de regio verspreiden. Een belangrijke motor 
voor deze olievlekwerking zijn de resultaten 
die in het project Agro Valley zijn en nog 
worden behaald. 



De succesvolle introductie van het gouden driehoek-
model is wat Ida Doorn, projectleider Agro Valley en 
Albert Haan, projectmanager Internationale Zaken van 
het SNN betreft een van de belangrijkste resultaten van 
het project. Dat bedrijven voor kennis betalen en dat 
een universiteit kennis vermarkt, zijn in Rusland geen 
gangbare concepten. “Aanvankelijk konden onze Russi-
sche partners zich weinig voorstellen bij deze werkwijze”, 
vertelt Ida Doorn. “De kennisinstellingen zagen bijvoor-
beeld niet waarom zij de markt zouden betrekken bij hun 
onderzoek. Maar gaande het project, en zeker tijdens 
de studiereis door Noord-Nederland in juni 2012, werd 
steeds duidelijker wat de winst is van de samenwerking 
tussen onderzoekers en ondernemers. Het beste bewijs 
daarvoor is misschien wel de breed gedeelde wens om 
de proefboerderij te realiseren. De agrarische bedrijven 
zien hoe zij hun bedrijfsprocessen met gericht onderzoek 
kunnen verbeteren. En het bestuur van de Leningrad 
Oblast maakt zich ook echt sterk voor de proefboerderij. 
Het is bereid er zelf geld voor vrij te maken en in Moskou 
te lobbyen voor een federale bijdrage.”

Kenniscirculatie
Ook zeker het vermelden waard, zijn wat Doorn en 
Haan betreft de resultaten die het project op gebied van 
kennisdeling heeft bereikt. Dat er nu in de oblast drie 

trainers zijn die de kennis van het gouden driehoekmo-
del en nieuwe agronomische inzichten verder kunnen 
verspreiden, is het meest tastbare resultaat. Doorn weet 
dat er al veel belangstelling is voor de training. Voor de 
kennisuitwisseling in de oblast is de training niet alleen 
vanwege de inhoud relevant, maar ook door de opzet. 
Studenten, agronomen en ambtenaren komen in de trai-
ning samen, waardoor waardevolle contacten ontstaan. 
Hetzelfde wordt bewerkstelligd doordat de training deels 
op de universiteit en deels in het veld wordt gegeven. 
“Om kennis te kunnen delen, moet je elkaar kennen”, licht 
Haan toe. “Dan merk je in de praktijk dat andere partijen 
kennis leveren die je zonder het netwerk van de gouden 
driehoek nooit zou hebben gehad.”

Voor de voortgang van de ontwikkeling die met Agro 
Valley in gang is gezet, moet dit netwerk goed worden 
onderhouden en verder worden uitgebreid. Haan is  
daarom erg blij dat de WUR en de St. Petersburg State 
Agrarian University met elkaar in gesprek zijn over 
verdere samenwerking. Zo wil de WUR samen met de 
St. Petersburg State Agrarian University in 2013 zowel 
op bachelor en masterniveau een curriculum gericht 
op de aardappelteelt aanbieden. Dat zou volgens hem 
om meerdere redenen een mooi resultaat zijn van Agro 
Valley. Het borgt de samenwerking tussen Russische 

Winst vasthouden
De heer Ivanov van het Rosselchozcentr, de keuringsinstan-
tie in de Leningrad Oblast, over de winst van de gouden 
driehoek: “De organisatoren van het project zorgden voor 
diverse ontmoetingen tussen medewerkers van de overheid, 
van kennisinstituten en verbouwers van aardappelen. Dit 
heeft geleid tot constructieve stappen in de richting van 
verbetering van de productie van de aardappels, zeker ook 
kwalitatief. Ook de aanbevelingen van 

de PCA’s zijn zeer nuttig geweest. Door de cursussen in Ne-
derland kunnen Russische specialisten de gouden driehoek 
nu ook de Leningrad oblast introduceren. De hoge opkomst 
en actieve bijdrage aan de seminars in Rusland laten zien dat 
daar behoefte aan is. De uitwisseling van wetenschappelijke 
en praktische ervaringen, was de belangrijkste component 
van het project. Die uitwisseling moet worden voortgezet.”



en Nederlandse wetenschappers en  tussen Russische 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen en agrarische 
bedrijven doordat die wordt geïnstitutionaliseerd. En het 
zorgt ervoor dat landbouw in de Leningrad Oblast over 
de stevige managers kan beschikken die de regio nodig 
heeft om de ambities waar te kunnen maken.

In het veld
Motiverend en daarmee belangrijk voor de olievlekwer-
king zijn natuurlijk ook de eerste resultaten van Agro  
Valley in het veld. De zes deelnemende agrarische 
bedrijven hebben alle zes aangegeven de adviezen die 
op basis van de PCA’s zijn gegeven in 2013 in de praktijk 
te brengen. Ook zijn ze bereid de daaraan gekoppelde 
investeringen te doen. Deze bereidheid kwam mede 
voort uit de eerste verbeteringen die al op de boerderijen 
zijn gerealiseerd door beperkte aanpassingen die al in het 

eerste jaar van het project konden worden doorgevoerd. 
Het ging hierbij veelal om kleine veranderingen in de  
manier van werken die nauwelijks investering kostten, 
maar wel direct voor een hogere productie zorgden, zoals 
het iets dieper poten van de aardappelen.

In de media
Agro Valley heeft vanaf de start veel aandacht gekregen 
in de media, zowel regionaal als nationaal. Ook via de 
formele communicatiekanalen is veel informatie en voor-
lichting gegeven over het project. Het gevolg is dat er in 
de Leningrad Oblast zelf, maar ook vanuit een aantal na-
burige oblasten, veel belangstelling is voor de werkwijze 
en het opzetten van een vergelijkbaar project. Dat biedt 
perspectief voor een spin-off van Agro Valley. 

Hoe het project na de officiële afsluiting wordt voortge-
zet, is nog niet duidelijk. Maar dat het wordt voortge-
zet, dat staat vast. Zowel in de Leningrad Oblast als in 
Noord-Nederland worden diverse mogelijkheden tegen 
het licht gehouden om het project een vervolg te geven. 
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de aardappelteelt 
in de Leningrad Oblast, maar, zoals hierboven al aange-
ven, ook naar andere regio’s en andere onderwerpen. 
Want misschien is de grootste winst van Agro Valley wel 
dat met het project een bewezen succesvolle werkwijze 
is ontwikkeld voor het opzetten en uitvoeren van samen-
werkingsprojecten tussen Rusland en Nederland. 

Velddagen
Behalve naar het opzetten van een curriculum, wordt 
ook gekeken of het mogelijk is in 2013 een aantal 
demonstraties te geven op basis van de aanbevelingen 
die uit de PCA’s naar voren zijn gekomen. Het idee is 
een aantal velddagen te organiseren waarop kennis 
over middelen en methoden op uitvoeringsniveau 
wordt overgedragen aan agrarische medewerkers die 
in het veld werken.

Albert Haan, Projectmanager Internationale Zaken SNN Ida Doorn, Projectmanager Internationale Zaken SNN



Lessons learned



Opstartfase
Neem de tijd om op zoek te gaan naar de partners die je 
nodig hebt om een project goed in te kunnen vullen. Zij 
moeten de kennis inbrengen waarmee het project staat 
of valt. 
Neem de tijd om het project samen in te vullen. Het is 
belangrijk dat alle partijen over en weer reële verwach-
tingen hebben en dat er realistische doelen worden 
geformuleerd. De ervaring in Agro Valley leert dat het 
beter is één ding goed te doen, dan veel net iets min-
der.  Achteraf gezien is de keuze Agro Valley te beperken 
tot de aardappelteelt bijvoorbeeld een heel goede zet 
geweest.

Zonder mensen ter plekke, die de taal en wegen in Rus-
land kennen, is het voor Noord-Nederland lastig zo niet 
onmogelijk een project als Agro Valley op te zetten. Het 
project is de lokale medewerkers veel verschuldigd.

Uitvoering
Integrale aanpak: door alle partners bij alle onderdelen 
van het project te betrekken, neemt de betrokkenheid 
van de deelnemers bij het totaal toe. Bovendien zorgt de 
gemêleerde samenstelling van de groepen (bijvoorbeeld 
voor trainingen en studiereizen) voor kennisdeling en 
nieuwe inzichten.

Door te beginnen met kleine verbeteringen die weinig 
investering vragen, ontstaat vertrouwen in het resultaat. 
Dat opent de deur naar een vervolg. Door studenten en 
universitair docenten bij het project te betrekken, kan 
nieuw opgedane kennis gelijk een basis krijgen in curricu-
la van opleidingen. Een betere olievlek is er niet. Respect 
voor cultuurverschillen is wezenlijk voor het succes van 
een project. Kennis is nooit een op een overdraagbaar, 
maar moet worden aangepast aan plaatselijke om-
standigheden, in praktische stappen. Een olifant moet 
in stukjes worden gegeten. Sta halverwege stil bij het 
verloop van het project en evalueer de voortgang. Zijn er 
goede redenen zijn doelen of werkwijze bij te stellen?
Vier tussentijdse resultaten. 

“Het is zeer waardevol dat er zo 

veel kennisoverdracht plaatsvindt 

en dat we door de stages in  

Dronten zoveel additionele  

kennis hebben kunnen  

verwerven”

Mevrouw Kononenko, trainer in het G2G-programma.

Agro Valley was een succes. De partners in zowel de 
Leningrad Oblast als in Noord-Nederland kijken er 
met tevredenheid op terug. Er is veel bereikt én veel 
geleerd. Zoals eerder gezegd, heeft het project de basis 
gelegd voor een bewezen succesvolle werkwijze voor 
internationale samenwerkingsprojecten die navolging 
verdient. Behalve om te informeren is deze brochure 
ook bedoeld om deze navolging te stimuleren. Op 
deze laatste pagina’s geven we daarom per fase een kort 
overzicht van de ‘lessons learned’ in Agro Valley.



Vervolg
Denk al aan het begin van een project na over mogelijk-
heden om er een vervolg aan te geven. Een projectperio-
de is zo maar om en zonder vervolg is de investering voor 
niets geweest.
Een train-de-trainerprogramma als onderdeel van het 
project, zorgt ervoor dat kennis in de regio behouden 
blijft en verder verspreid kan worden.

“We moeten het resultaat  

van het project nog afwachten, 

maar ik sta er in principe  

positief tegenover”

De heer Bytskov, directeur van de proefboerderij 
Kaloschitsy.



Overheid
Leningrad Region Government, Committee  
for Agroindustry and Fisheries Complex
3, Smolnogo Street
193311 Saint Petersburg

• Dmitry Butusov
Vice-Chairman
t: +7 (812) 579 50 19
e: dv_butusov@lenreg.ru

• Elena V. Shtreiss
Chief expert External Affairs
t: +7 (812) 710 00 35
e: eleshtr@yandex.ru

• Svetlana Andreeva
Head of the sector of Plants growing department
t: +7 812 274 49 49
e: sk_andreeva@lenreg.ru

Rosselhozcentr
27, Pushkinskaya Street
Saint Petersburg – Shushari
196626

• Elena Pavlova
Director
t: +7 (812) 677 31 75
e: rsc47@mail.ru

• Andrej Ivanov 
Head of Seed Growing Section
t: + 7 (812) 776 92 70
e: sirius_spb@mail.ru

Onderwijs/onderzoek
Saint-Petersburg State Agrarian University
2, Petersburg Road
Pushkin – Saint Petersburg
196601, Russia

• Nikolay V. Poliansky
Vice-rector for International and External Relations
t: +7 (812) 476 09 96
e: nvp_sau@mail.ru

• Viktor A. Efimov
Rector
t: +7 (812) 4700422
e: spbgau@mail.ru

Contactgegevens Russische partners



North-West Research Institute of Agricultural  
Engineering and Electrification (SZNIIMESH)  
of the Russian Academy of Agricultural Sciences
3, Filtrovskoje shosse
Saint Petersburg – Pavlovsk
196625, Russia

• Vladimir D. Popov
Director
t: +7 (812) 476 86 02
e: popov_vd@mail.ru

Leningrad Institute for Agriculture “Belogorka”
1, Institutskaya Street
Leningradskaja Oblast – Belogorka
188338, Russia

• Ruslan Gadaborshev
Director
t: +7 (813) 719 11 40
e: gliosoil@mail.ru

North-Western Regional Centre for Agricultural  
Science
7, Podbelskogo shosse
Saint Petersburg - Pushkin
196608, Russia

• Vladimir Popov
Chairman
t: +7 812 476 79 14
e: sznmc@spb.lanck.net

Academy for Management and Agrobusiness
• Anotoly Spiridonov
Vice-director
t: +7 911 976 78 08

Ondernemingen
ZAO“PZ “Agrobalt”
• Shevelev Mihail Iljich
agrobalt@
e: yandex.ru
t: (813) 75 25 450

ZAO “Opolie”
• Kuschelnyi Vladimir Mihailovich
e: opoly@yandex.ru
t: (813) 75 62 330

“Semenovodstvo”
• Olga Lopatina (Vice-director)
e: olgalopatina@hotmail.com
t: (813) 71 58 969

SPK PZ “Plamia”
• Malaev Jurij Jakovlevich
e: spkplamya@rambler.ru
t: (813) 71 67 010

KFH “Panteleev B.M.”
• Panteleev Boris Mihailovich
t: 9 921 935 33 54

GPOPH “Kaloschitsy”
• Bychkov Vasilij Ivanovich
kalogicy@yandex.ru
t: (813) 73 61 144



Overheid
Northern Netherlands Provinces (SNN)
Laan Corpus den Hoorn 200
9700 AT Groningen

• Albert Haan
Project Manager International Affairs
t: +31 50 522 49 70
e: haan@snn.eu

Province of Drenthe
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

• Ina Warmelts
Policy Advisor Agribusiness
t: +31 592 36 58 37
e: i.warmelts@drenthe.nl

Onderwijs/onderzoek
Wageningen University Applied Plant Research
Droevendaalsesteeg 1
PO Box 167 
6700 AD Wageningen

• Romke Wustman
Senior Agronomist
t: +31 320 29 11 11
e: romke.wustman@wur.nl

• Huub Schepers
Senior Scientific Researcher
t: +31 320 29 16 36
e: huub.schepers@wur.nl

• Thie Arend Brouwer
Manager Experimental Farms
t: +31 320 29 11 11
e: thiearend.brouwer@wur.nl

• Gerard Hoekzema
Manager experimental farm ‘’t Kompas’
t: +31 599 66 25 77
e: gerard.hoekzema@wur.nl

CAH Dronten University of Applied Science
De Drieslag 1
8251 JZ Dronten

Contactgegevens Nederlandse partners



• Wim van Staveren
Senior Consultant  Department of International  
Studies and Consultancy
t: +31 321 386 173
e: w.van.staveren@cah.nl

OOO Agri-Projects Consulting
• Simon Schutter
t: +7 49669 2 33 22
e: info@schutterbv.com

Seed Potato Academy
• Harry de Coo
t: +31 88 888 66 77
e: hdcoo@projectenltonoord.nl

Ondernemingen
APH Group
Edisonweg 5
PO Box 30
8500 AA Joure

• Wytse Oosterbaan
General Director
t: +31 513 48 11 00
e: aph@aph.nl

HZPC
Edisonweg 5
PO Box 88
8500 AB

• Hero Veenstra
Area Director Russia
t: +31 513 48 98 88
e: hero.veenstra@hzpc.com

DACOM
Waanderweg 68
PO Box 2243
7801 CE Emmen

• Altjo Medema
Specialist Agri Yield Management
t: +31 591 632 474
e: altjo@dacom.nl

• Alfred Rol
International Account Manager
t: +31 591 632 474
e: alfred@dacom.nl

HLB Research and Consultancy in Agriculture
Kampsweg 27
9418 PD Wijster

• Janny Peltjes
Director
t: +31 593 58 28 01
e: peltjes@hlbbv.nl 

Miedema Agricultural Machines
Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum

• Erwin de Wit
Area Sales Manager
t: +31 517 239 800
e: erwindewit@miedema.com
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cle Þaan, net rnlnlsrene van lanq-
bouw van Nedersaksen deelt dit
idee niet."

sPr9ng maKen oP ner geÞreq v¿n

milieu, duurzaamheid, dierenwel-
zijn en innovatie."

Rus w¡l Nederlands pootgoed
Russen zijn bereid te investe-
ren in Nederlands Pootgoed en
landbouwmachines om hogere
opbrengsten op hun akkerbouw-
gronden te realiseren. Ook is er
Russische interesse om meer met
de Nederlandse melkveehoude-
rii samen te werken. Volgens de
Drentse gedeputeerde Rein Mun-
niksma bleek dat uit bezoeken
aan deelnemers van hetAgroVal-
ley-proiect en uit de gesprekken
op de landbouwbeurs Agrorus,
die eind augustus in Sint Peters-
burg is gehouden.

Op Agrorus presenteerde het
Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN) de resultaten
van het succesvolle pootaardap-
pelproject Agro Valley. Noorder-
lingen hebben de afgelopen twee
jaar het Gouden Driehoekmodel
in Leningrad Oblast geintro-
duceerd om de opbrengsten in
de Russische pootgoedsector te

verhogen. Door een nauwere sa-
menwerking tussen overheid, on-
derwijsinstellingen en boerenbe-
drijven kunnen Russische boeren
door meer beschikbare kennis
beter hun gewassen verbouwen.

Rein Munniksma verwacht dat
AgroVatley in de Russische sector
een olievlekwerking krijgt, naar
andere pootaardappelbedrijven
binnen en buiten Leningrad Ob-
last én naar andere agrarische
bedrijven. Met advies, verkooP
van machines en materialen en
het leveren van pootaardappelen
kan dit een impuls geven aan de
economie in Noord-Nederland.
,,Er is grote behoefte aan vers
pootgoed, Nu gebruiken Russen
nog vaak oud materiaal waar-
door opbrengsten achterblijven."

De Nederlandse delegatie in
Sint Petersburg heeft met de Rus-
sen afgesproken om tot een ver-
volg van het Agro Valley-Project
te komen.

(advertentie) (advertentie)

Str,o-Kt¡të

Verbeter de CONSERVERING
van uw gras met:

A FIVE STAR SOLUTION

Ookrcor het optimale multaat
bij suboptimaalwær!

o5r2 - 366 077
www.micronutritions. com

Karin
Getypte tekst

Karin
Getypte tekst
Uit: De Veldpost 07-09-2013

Karin
Getypte tekst

Karin
Getypte tekst

Karin
Getypte tekst

Karin
Getypte tekst



 

PERSBERICHT 
       

Nummer: 05 ST       Groningen, 19 augustus 2013. 

 

Noord-Nederlandse landbouwdelegatie naar Rusland 
  

Van 26-29 augustus vindt de agrovakbeurs/expo AGRORUS 2013 plaats in St. Petersburg. 

Een noordelijke delegatie onder leiding van de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma 

gaat Noord-Nederland op de AGRORUS vertegenwoordigen. Munniksma:  “Nederland is 

wereldwijd de tweede exporteur van landbouwproducten en de grootste exporteur van 

aardappelen naar Rusland. Voor Noord-Nederland is aardappelteelt een belangrijke drager 

voor de economie en de agribusiness in het bijzonder.” Het gezelschap bestaat uit een 

aantal noordelijke bedrijven werkzaam in de agrosector en medewerkers van hogeschool 

Van Hall Larenstein.  

 

Naast gezamenlijke presentatie op de beurs en een eindseminar van het Agro Valley project dat gaat 

over de aardappelteelt staat een aantal formele ontmoetingen op het programma, onder andere met 

de Agrocommissie van de Leningrad Oblast en met de State Agrarian University. Mogelijk gaat deze 

universiteit samen met de Wageningen Universiteit een curriculum opzetten over aardappelteelt.  

 

Samen werken in de aardappelteelt 

 

Het Agro Valley project is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Noord-Nederland en 

Rusland. Dit project richt zich op de verhoging van de productie in de aardappelteelt. Binnen het 

project wordt kennis uitgewisseld tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid, waardoor 

ontwikkeling en innovatie in de landbouw mogelijk wordt. Uiteraard levert het project ook kansen 

voor noordelijke bedrijven in de agrarische sector, zoals pootaardappelleveranciers, machinebouwers 

en adviesbureaus.  

 

Agro Valley bestaat uit vier onderdelen: teeltanalyse (opbrengst en bijvoorbeeld het poten van 

aardappels op een bepaalde diepte voorkomt ziektes), de aanleg van veertien demovelden 

(aardappelexportbedrijf HZPC heeft hier verschillende rassen gepoot),  het opzetten van een 

proefboerderij in Rusland waar in opdracht van bedrijven onderzoek wordt gedaan naar 

gewasbescherming en ziektebestrijding. Een laatste onderdeel is trainingen. Er zijn nu drie Russische 

trainers die agronomen en studenten opleiden. Deze totaalaanpak van het project laat in de praktijk 

zien wat de winst van deze samenwerking is.  

 

Het totale budget van het Agro Valley project is € 225.000. Dit wordt gefinancierd door het Ministerie 

van Economische Zaken. Naast het SNN namens de drie noordelijke provincies zijn andere 

Nederlandse partners: Wageningen University Applied Plant Research, Hogeschool CAH Vilentum en 

zes bedrijven APH Group, HZPC, DACOM, HLB Research and Consultancy in Agriculture, Miedema 

machines en Schutter bv. In Rusland wordt samengewerkt met zes boerenbedrijven, de 

proefboerderij Kaloschitsy, het bestuur van de oblast en de landbouwuniversiteit in St. Petersburg.    

 

Samenwerking Leningrad Oblast 

 

Agribusiness is een van de noordelijke speerpunten. De Russische markt biedt economische kansen 

voor de Noord-Nederlandse landbouwsector. Vanuit het SNN bestaat al sinds 2009 een 

samenwerking met de provincie Leningrad Oblast waar St. Petersburg de hoofdstad van is.  

De samenwerkingsovereenkomst gaat over onderwerpen als regionale ontwikkeling, 

watertechnologie, landbouw, transport en logistiek, energie, sensortechnologie, water, 

handelsbevordering en milieu. 

 



 

De AGRORUS-beurs in St. Petersburg trok vorig jaar 1700 deelnemers. Er zijn elk jaar veel bedrijven 

uit de agrarische sector en de voedselsector op de beurs aanwezig. 

 

****************************************************************************** 

Noot van de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sigrid Tersteeg, communicatieadviseur SNN, 

telefoon 050-5224 944/06-25396201, e-mail communicatie@snn.eu.  
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SNN presenteert resultaten Agro Valley op Agrobeurs in St. Petersburg 
 
"Everything is in our hands" 
  
Op de derde dag van de landbouwvakbeurs AgroRus, die van 26 tot en met 29 augustus in 
St. Petersburg wordt gehouden, presenteerde het SNN samen met de Leningrad Oblast de 
resultaten van het succesvolle pootaardappelproject Agro Valley tijdens een speciaal 
seminar. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is met een aantal agrarische 
bedrijven op de beurs aanwezig om de potentie van samenwerking onder de aandacht te 
brengen van Russische agrariërs. Gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe 
opende gisteren het seminar, dat zo'n zestig geïnteresseerde bezoekers trok.  
 
Munniksma benadrukte in zijn inleiding de rol van kennis in het succes van de Noord-Nederlandse 
landbouwsector, de belangrijkste leverancier van pootaardappelen naar Rusland. In het Agro 
Valleyproject is het zogenaamde Gouden Driehoekmodel – de samenwerking tussen onderwijs, 
ondernemers en overheid – in de Russische pootaardappelsector geïntroduceerd om de opbrengsten 
in die sector te kunnen verhogen. Door een nauwere samenwerking tussen overheid, 
kennisinstellingen en boerenbedrijven wordt aanwezige kennis beter benut en nieuwe kennis 
ontwikkeld. In verschillende deelprojecten hebben de Russische deelnemers kennisgemaakt met de 
winst van deze werkwijze.  
 
Presentatie resultaten 
Tijdens het seminar werden de resultaten van de deelprojecten in verschillende workshops 
toegelicht. Zo presenteerde landbouwconsultant Simon Schutter uitkomsten van de teeltanalyse die 
op zes boerderijen in de Russische provincie Leningrad werden uitgevoerd. Aan deze uitkomsten 
koppelde hij een aantal aanbevelingen en bruikbare rekenmodellen waarmee ook andere 
boerenbedrijven in Rusland hun voordeel kunnen doen. Wim van Staveren van landbouwhogeschool 
CAH Vilentum Dronten ging in op de do's en don'ts in trainingsprogramma's in de agrosector op basis 
van de ervaringen die daarmee in Agro Valley zijn opgedaan. En directeur Vasilij Bytchkov nam de 
bezoekers in zijn workshop mee in de ontwikkeling van 'zijn' proefboerderij Kaloschitsy, die in het 
kader van het Noord-Nederlands-Russische samenwerkingsproject wordt opgezet. 
 
Olievlekwerking 
SNN hoopt dat Agro Valley in de Russische agrarische sector een olievlekwerking krijgt, zowel naar 
andere  pootaardappelbedrijven binnen en buiten de Leningrad Oblast, als naar andere agrarische 
bedrijven. Met advies, verkoop van machines en materialen en het leveren van pootaardappelen kan 
dit een impuls geven aan de economie in Noord-Nederland. Tijdens de beurs liet een aantal Noord-
Nederlandse bedrijven zien hoe zij kunnen bijdragen aan productieverhoging in de Russische 
landbouw. Of, zoals Butusov, de vice-voorzitter van het Agro Committee zei: "Everything is in our 
hands." Zijn uitspraak werd door veel Russische deelnemers met applaus gedeeld.  
 
Gezamenlijk onderwijsprogramma 
Behalve met de gezamenlijke presentatie op de vakbeurs, werd door de Nederlandse delegatie in St. 
Petersburg ook in een aantal formele ontmoetingen onderzocht hoe Agro Valley een vervolg kan 
krijgen. Zo bespraken de State Agrarian University en de Wageningen Universiteit de mogelijkheden 
voor het gezamenlijk opzetten van een curriculum over aardappelteelt. Ook met het Agro Committee 
van de Leningrad Oblast zijn gesprekken gevoerd. Zowel Munniksma als zijn Russische collega zien 
mogelijkheden voor een vervolg op het Agro Valley project en uitbreiding naar de 
melkveehouderijsector. "Ik heb hier als politicus geleerd met de voeten in de aarde te staan. Het 



 
geeft zowel voor de Leningrad Oblast als voor Noord-Nederland een vruchtbaar gevoel. Dat is goed 
voor de politiek, voor de agribusiness en beleidsmakers." 
 
****************************************************************************** 
Noot van de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sigrid Tersteeg, communicatieadviseur SNN, 
telefoon 050-5224 944/06-25396201, e-mail communicatie@snn.eu.  
 
Bijlagen:  

 openingsspeech gedeputeerde Rein Munniksma 
 foto: v.l.n.r. Jennes de Mol, consul-generaal van het consulaat in St. Petersburg, Rob vd 

Ploeg, SNN, moderator seminar, Rein Munniksma, delegatieleider SNN en gedeputeerde 
provincie Drenthe en Dmitrij Butusov, vice-voorzitter Agro Committee 
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