
Inhoud presentatie Camiel Hoogland 

 

 

• Introductie Hoogland B.V. 

 

• Een zoektocht naar mogelijkheden 

 

• (Regionale) Kansen 

 

• Stellingen 



Hoogland BV  

Historie: 

 

• Sinds 1880 

• Handelsonderneming 

• Familiebedrijf  

• >30 mill omzet 

• 34 medewerkers (25 fte) 

• Akkerbouw en melkveehouderij 

 



 
 
 

-  3,5 ha bedrijfsterrein te Leeuwarden  
 - Op/overslag  (30,000 tonnes  cap.) 
-  Nevenvestiging Groningen & regionale depots 

Vestiging te Leeuwarden Vestiging te Leeuwarden 



 
 
 

- Sinds 2017 eigen mengvoerfabriek 

Vestiging te Leeuwarden Vestiging te Leeuwarden 



Regionaal actief 



Hoogland BV sinds 1880 

 

Leverancier van: 

• Mengvoeder 

• Meststoffen 

• Zaaizaden 

• Gewasbescherming 

• Advisering 

 

 

 

 



Innovaties 

Noodzaak om ruim 138 jaar als 
onderneming te kunnen bestaan: 

 

Continue zoektocht naar kansen  en 
mogelijkheden voor zowel 
akkerbouw als melkveehouderij 

 

 

 



Innovaties 

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

 

 

 



Innovaties 

 
Visie Hoogland BV: 
Ruim 200 jaar geleden zaten we in de industriële 
revolutie. Op dit moment bevinden we ons in een 
nieuwe revolutie maar dan een samengestelde: 
 
Milieu revolutie 
Genetische revolutie 
Materialen revolutie 
Digitale revolutie  
Informatie revolutie.  

 

 



Innovaties 

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

 

 



Innovaties 

 
Visie Hoogland BV: 
 
Integratie en synergie benutten tussen de 
noordelijke akkerbouw & melkveehouderij; 
 
Door gebruik van duurzame productie- en 
transportsystemen; 
 
 

 

 



Innovaties 

 
Visie Hoogland BV: 
 
Terug naar het gemengde bedrijf? 
 
 

 

 



Innovaties 

Dat niet.... 

maar wel de kansen benutten die er zijn voor 
samenwerking en kansen tussen akkerbouw - 
veehouderij 

 

 



Innovaties 

Continue zoektocht naar kansen  en 
mogelijkheden voor zowel akkerbouw als 
melkveehouderij 

 

- Innovatieve meststoffen (2002) 

- Regionale baktarwe (2012) 

- Regionaal Voercentrum (2010) 

- Tarwe ontsluiten (2014) 

- Alkagrain (2015) 

- Premixconcept / premixfabriek (2017) 

- ... 

 



Zoektocht naar mogelijkheden  

 

• Innovatieve meststoffen 

Doel:  
Minder chemie d.m.v. 

verbeteren van de 
plantweerbaarheid 

 
 



Zoektocht naar mogelijkheden  

 

• Innovatieve meststoffen 

Doel:  
Minder chemie d.m.v. 

verbeteren van de 
plantweerbaarheid 

Hoe: 

Gewasmonitoring 
(drones/bodem) 

 Inzet van spore-
elementen & voeibare 
meststoffen 

 



Zoektocht naar mogelijkheden  

 

• Regionale baktarwe 
 

 Rassenonderzoek 

 Bemestingsproeven 

 Maal- en bakproeven 



Zoektocht naar mogelijkheden  

 

• Regionaal Voercentrum 
 

 Centraal inkuilen 

 Voerefficiëntie 

 Verwaarding ruwvoer 

 Regionale grondstoffen 

 

 2800 MK, 30 bedrijven centraal gevoerd 

 2010-2014 



Zoektocht naar mogelijkheden  

 

• Ontsluiten van tarwe 
 

 Benutting van eigen lokaal geteelde tarwe 

 Afzet naar melkveehouders in 
Friesland/Groningen 

 Zomer 2015: Als eerste bedrijf in 
Nederland GMP waardige Sodagrain  

 op de markt 

 

 



Kansen 



Zoektocht naar mogelijkheden 



Vervoersbewegingen Soja naar Europa 

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



Innovatie 

 

 

Alkagrain 
 

 

 



Alkagrain 



Alkagrain 

• Duurzaam alternatief voor soja 

• Gemaakt van tarwe 

• Lokaal beschikbaar 

• Betere efficiëntie eiwit 

• Minder fosfaat 

• Hogere benutting ruwvoer 

• Koegezondheid 

• … 



Zoektocht naar mogelijkheden 



Kansen 

• CO2 doelstellingen biedt kansen: 

 
Regionale herkomst biedt grote 

voordelen:  

 Beperking van gesleep met 
grondstoffen 

 Verlaging CO2 footprint 

 



Onderzoek CO2   juli 2018 

 
 

 

 

 
Premix gemaakt van regionaal 

geproduceerd mengvoer met 
grondstoffen van regionale herkomst  

 
Versus 
 
Traditioneel geproduceerd mengvoer, 

(brokjes) o.b.v grotendeels 
geimporteerde grondstoffen 

 

 



Zoektocht naar mogelijkheden 



Zoektocht naar mogelijkheden 



Innovaties 

Premix: 
 
-Regionaal  
- Grondstoffen van dichtbij 
- non-GMO  
- Alkagrain als alternatief beschikbaar voor soja 



Innovaties 

 

 

• Benutting van lokaal graan 
en lokale grondstoffen in 
fabriek 

• Besparing kosten 

• Energie neutraal 
geproduceerd 

• Hogere prijs voor graanteler 

 



Stellingen 
 

 

Stellingen 



Stellingen 
 

 

o Akkerbouw mist  grotendeeld de aanjagers van 
verwaarding van haar producten,  dit i.t.t. de zuivel 
waar een enorme versnippering en diversificatie is 
ontstaan van de melkstromen en bijbehorende 
verwerking;  

 

o De Wereldmarkt (Non-EU)  waarop de nederlandse 
akkerbouw meespeelt door haar export en 
handelshuizen is niet geïnteresseerd in onze 
nationale natuur- en of klimaatdoelstellingen 



Stellingen 
 

 

o “Milieubewuste” consumenten bepalen vanuit hun 
Vinex wijken de huidige kleur van het politieke 
landschap voor de landbouw zonder dit met hun 
beurs in de praktijk na te willen  komen; 

 

o Regionale voedselproductie wordt pas op 
werkelijke waarde geschat na voedselschandalen 
en tekorten. Lonende marktprijzen voor de teler en 
een stabiel landbouwbeleid zijn daarom een must 
om veilig en voldoende voedsel te borgen; 

 

 



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; 

 

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

 

o Non GMO in combinatie met CO2 efficiency zal de koers 
voor de akkerbouw de komende tijd bepalen 



Hoogland BV 
 

 

Dank u! 


