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Actieweek tegen vrijhandelsverdrag TTIP
staan tegenover vrijhandelsverdragen. Dus
Europa-breed zijn er organisaties actief
om de publieke opinie te informeren over
de onderhandelingen over deze verdragen
en de risico’s daarvan voor de maatschappij.
Hoewel het erg lastig is om aandacht te
krijgen voor dergelijke ‘ver van mijn bed’
onderwerpen, beginnen er ook in de media
inmiddels meer berichten te komen over
met name TTIP. In deze berichtgeving
komt ook naar voren dat de focus van de
verdragen, zoals die er nu liggen, vooral is
gericht op groei van de werkgelegenheid
door export en daardoor gunstig zijn voor
grote multinationaal opererende bedrijven
en dat er voor de Europese burgers wel
risico’s zijn. Ook het gebrek aan transparantie krijgt veel aandacht. Inmiddels is
het rumoer zo groot geworden, dat ook de
Europese regeringsleiders en de Europese
Commissie wel in actie moesten komen.
Er zijn delen van de onderhandelingsteksten
gepubliceerd en er wordt gewerkt, op initiatief van minister Ploumen, aan een wat
vriendelijker versie van het investeringstribunaal (ISDS). Op 31 maart heeft de gehele
Tweede Kamer, met uitzondering van de
VVD, gestemd voor een motie tegen ISDS.

Dit kan uiteindelijk een verdrag opleveren,
wat iets meer rekening houdt met de maatschappelijke gevolgen. Maar het voornaamste
kritiekpunt van de NAV, dat voedsel en
voedselproductie veel te belangrijk zijn
om helemaal aan de vrije markt over
te laten, blijft bestaan. De NAV wil nog
steeds dat voedsel en voedsel-productie
geen onderdeel gaan uitmaken van dergelijke vrijhandelsverdragen. De Europese
beweging tegen vrijhandelsverdragen heeft
een actieweek gepland van 13 t/m 18 april.
De NAV gaat hierop inspelen door samen
met o.a. Platform ABC, NMV, DDB en de
Boerengroep op 15 april in Wageningen
een debat te organiseren over de gevolgen
van TTIP voor de landbouw
(zie voor meer informatie: www.nav.nl).
Verder is er in de actieweek een debat
over de gevolgen van TTIP voor werknemers en het milieu op 17 april in het
Volkshotel in Amsterdam (www.tni.org/
ttipdebat). En op 18 april zal er een grote
demonstratie in Brussel zijn. Zodra hier
meer informatie over is kunt u die ook
vinden op de site van de NAV.
U kunt ook de petitie nog tekenen op
https://stop-ttip.org.

Meer maatwerk voor aanvoerruimte
van mineralen nodig

meer onttrokken wordt dan er aangevoerd
mag worden. Ook zal er gepleit worden
voor extra aanvoerruimte van stikstof als
ook daar aangetoond kan worden dat de
verliezen niet toenemen, maar de gewasbehoefte wel meer aanvoerruimte vraagt.
De onderhandelingen naderen een cruciale
fase, omdat de tijd om de maatregelen in
2015 in te kunnen laten gaan nog maar
beperkt is.

In dit blad hebben we al regelmatig
aandacht geschonken aan de vrijhandelsverdragen, die EU aan het
sluiten is met Canada en de VS,
CETA en TTIP. De laatste weken is
vooral TTIP meer in het nieuws.

Gebundeld

verzet

De NAV heeft steeds op de gevaren gewezen, die de verdragen hebben voor de
producent en de consument van voedsel.
Binnen de landbouworganisaties hebben
alleen de NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en de DDB (Dutch
Dairymen Board) dezelfde mening als de
NAV over dit onderwerp. Daarom neemt
de NAV in Nederland, samen met NMV
en DDB, deel aan een netwerk van een
groot aantal maatschappelijke organisaties,
die kritisch staan tegenover CETA en TTIP
en vrijhandelsverdragen in het algemeen.
Dit netwerk bestaat, naast de genoemde
boerenorganisaties, o.a. uit milieu- en
ontwikkelingsorganisaties, vakbonden
en journalisten. De NAV is ook lid van
Via Campesina en Via Campesina Europa
werkt weer samen met andere Europese
maatschappelijke organisaties, die kritisch

Vanwege zorgen om uitspoeling van
mineralen naar het milieu zijn de
bemestingsnormen de laatste jaren
flink naar beneden bijgesteld. Wij
hebben al eerder in dit blad laten
zien dat daardoor bij de huidige
opbrengsten op termijn uitputting
van de grond een reëel gevaar is.
Er wordt gewerkt aan oplossingen.

E q u i va l e n t e

m a at r e g e l e n

Op dit moment werken LTO en NAV aan
een maatregelenpakket om met behulp van
zogenaamde equivalente maatregelen op
individueel bedrijfsniveau meer maatwerk
te creëren voor extra aanvoerruimte van

mineralen. Het vijfde actieprogramma
nitraatrichtlijn, waar het huidige mestbeleid
op is gebaseerd, biedt hiervoor extra mogelijkheden op bedrijfsniveau. Indien het
bedrijf maatregelen neemt, die leiden tot
minder of hetzelfde verlies van mineralen
naar grondwater of oppervlaktewater, mag
dit bedrijf extra aanvoerruimte aanwenden.
Evenwichtsbemesting is een minimale
voorwaarde om een vruchtbare bodem en
gewasgroei mogelijk te maken. De inhoudelijke maatregelen zijn op dit moment
nog een punt van discussie. De NAV zal
proberen om vooral de tekorten voor fosfaat, die nu al ontstaan door onvoldoende
aanvoerruimte, te compenseren indien er

De NAV doet de grootst mogelijke moeite
om het ministerie en de politiek er van
te doordringen dat deze aanvulling op de
huidige nitraatrichtlijn een urgente zaak
voor de plantaardige sector is. We hopen
u in de komende maand(en) nader te kunnen informeren over het besluit van de
staatssecretaris.
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S ta n d

still

?

Soms bekruipt je het gevoel dat een belangrijk deel van de samenleving en de overheid
maar denken dat de ideale samenleving bereikt is en dat we economisch niet verder
hoeven te ontwikkelen... Deze hang blijkt
onder andere uit het willen beschermen en
conserveren van landschappen, gebouwen
en steden of dorpen. Een ander voorbeeld
is de overdreven bescherming van op de
akker voorkomende diersoorten door middel van een verbod op of beperking van
de jacht. Daarnaast kennen we zelfs beperkingen op het gebruik van noodzakelijke
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waarbij wat betreft de meststoffen
de bodemvruchtbaarheid en daarmee de
opbrengstpotentie echt in het geding is.

v a n

d e

Natuurlijk is de NAV op al deze terreinen,
zelfstandig en in coalities, actief om ontwikkelingen de goede kant op te sturen.
Tegelijkertijd vindt er vanuit dezelfde overheden, maar dan natuurlijk vanuit een heel
ander ‘loket’, een beweging plaats richting
verdere mondialisering van de economie en
markten middels vrijhandelsakkoorden. In
deze handelsakkoorden is er geen sprake
van beperkingen op schaalgrootte, ontginning van woeste terreinen, natuurwaarden,
minimumlonen of zelfs handhaving van de
EU-normen voor voedselveiligheid. Ook
hierin is de NAV actief om randvoorwaarden voor een eerlijk speelveld, gegarandeerde voedselzekerheid en voor de boeren een

v o o r z i t t e r
mate van inkomenszekerheid te bereiken.
In dit geschetste krachtenspel blijft er natuurlijk één grote onbekende en dat is hoe
de toekomst zich echt gaat ontwikkelen.
Neem het weer: wellicht zorgt het koude
voorjaar in Europa wel voor meer marktevenwicht. Of de internationale politieke
machtsverhoudingen: kunnen we de spanningen rondom de Europese grenzen ‘buiten
de deur’ houden? En kunnen we ‘Europa’
als open markt en geïntegreerde economie
bijeen houden? Dit zijn de ware uitdagingen
voor de komende tijd en dan zullen de bovengenoemde beleidspunten toch weer van
ondergeschikt belang blijken.

Teun de Jong

Octrooien op planten ongewenst
De uitzending van Zembla begin
maart heeft het nodige stof doen
opwaaien over octrooien (patenten)
op nieuwe plantenrassen. De kwestie
speelt al langer, maar krijgt nu veel
aandacht. Wat is er nu eigenlijk aan
de hand?

Kwekersrecht

en

o c t ro o i r e c h t

Zaadbedrijven verdienen aan het veredelen
van planten tot nieuwe rassen en vervolgens aan het produceren en verkopen
van het zaad van deze rassen. Nederland
heeft van oudsher een groot aantal zaadbedrijven en een groot marktaandeel. In
Nederland kennen we het zogenaamde
‘kwekersrecht’. Wanneer een veredelaar
kwekersrecht heeft voor een ras, mag niemand anders zonder toestemming het zaad
van dit ras produceren en/of verkopen. Er
is echter een belangrijke uitzondering in
het kwekersrecht: elke andere partij mag
een ras van een ander wél gebruiken voor
kruisingen om een nieuw ras te produceren (de veredelingsvrijstelling).
De laatste jaren worden door zaadbedrijven
ook octrooien (patenten) aangevraagd voor
nieuwe rassen. Zo’n octrooi kan gaan over
een bepaalde eigenschap in de plant of over
de gebruikte techniek om die eigenschap in
de plant te krijgen. Het verschil met kwekersrecht is, dat plantenrassen waarop een
octrooi rust níet mogen worden gebruikt
voor verdere veredeling. De houder van
een octrooi kan licenties uitgeven tegen bijvoorbeeld een percentage van de opbrengst
van het gebruik van een ras. Elk nieuw ras
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wat dan uit veredeling ontstaat en een bepaalde eigenschap uit het moederras met
octrooi heeft, valt ook onder de licentie
en dus moet ook over de verkoop van die
nieuwe rassen aan de octrooihouder worden betaald. Als de licentie bijvoorbeeld 5%
van de opbrengst kost en een nieuw ras
heeft drie eigenschappen die onder verschillende octrooien vallen, is de veredelaar
van het nieuwe ras al 15% van de opbrengst
kwijt aan licenties. Daarmee zullen veel kleinere veredelingsbedrijven niet uit de voeten
kunnen omdat dan de hele winstmarge verdwijnt. Een gevaar kan zijn dat de plantenveredeling dan in handen komt van een paar
grote bedrijven.

octrooieerbaarheid van planten, maar op
26 maart 2015 heeft de Grote Kamer
van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) de uitspraak gedaan dat
planten(eigenschappen) ook na klassieke
veredeling onder octrooi kunnen vallen.
Dit is een grote tegenvaller voor degenen
die pleiten voor een vrije beschikbaarheid
van plantenrassen. Ook de NAV dringt er bij
de politiek op aan dat de plantenveredeling
ongehinderd door kan gaan en zoveel
mogelijk rassen beschikbaar blijven voor
boeren. Op 26 mei wordt deze zaak in de
Tweede Kamer besproken. We houden u
op de hoogte.

Monopoliepositie

BO Akkerbouw
keurt onderzoek
2015 goed

ongewenst

Opname van een beperkte of uitgebreide
veredelingsvrijstelling in de Europese wet
zou een oplossing kunnen bieden. In de
Duitse en Franse nationale octrooiwet zijn
onderzoek en veredeling al zonder licentie
mogelijk. Dit geeft een ongelijk speelveld
in de EU. Staatssecretaris Dijksma laat momenteel onderzoek doen naar opname van
een veredelingsvrijstelling in de wet, waarbij belangen van diverse partijen, ook de
octrooihouders, worden meegenomen. Het
rapport wordt medio 2015 verwacht, maar
Dijksma heeft al duidelijk aangegeven voor
een vorm van veredelingsvrijstelling te zijn
en daarvoor ook in de EU te zullen pleiten.
Ook de brancheorganisatie voor veredelingsbedrijven Plantum is hier voor, om te voorkomen dat een paar grote bedrijven een
monopoliepositie krijgen. Daarnaast was
er jarenlang discussie in de EU over de

Het bestuur van de BO Akkerbouw is op
advies van de Sectie Teelt akkoord gegaan
met de onderzoeksvoorstellen voor 2015.
Het betreft hier doorlopend onderzoek
wat met overgehevelde gelden van het
productschap gefinancierd wordt. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd.
Voor onderzoek in 2016 en daarna wordt
gewerkt aan een Algemeen Verbindend
Verklaring.

‘Vooruitgang van technische
ontwikkelingen blijven volgen’
Elke maand laten we onder de titel
‘NAV-er in beeld ’ een NAV-lid aan
het woord. Deze keer Geert Dubben, akkerbouwer in Sellingen, Groningen. Veenkoloniale akkerbouw
in verandering.
Geert (58), ongehuwd, woont in Sellingen,
Westerwolde, vlakbij de Duitse grens.
Hij is de vijfde generatie op het bedrijf.
Na afronding van zijn studie technische
fysica aan de Rijksuniversiteit Groningen
heeft hij tot aan 2014 in het bedrijfsleven
gewerkt, o. a. bij Philips, Stork en SEC
(scheepsbouw), waarvan tien jaar veel in
Oost-Europa en China. Zijn vader is in
1985 verongelukt en vanaf die tijd combineerde hij het akkerbouwbedrijf met zijn
andere werkzaamheden. ‘Ik heb mijn interesse voor de akkerbouw altijd behouden
ondanks mijn werk elders.´

Het

bedrijf

‘Het bedrijf is nu 47 hectare. De grond is
veenkoloniale zandgrond. Het extensieve
bouwplan bestaat uit 50% graan, 30%
zetmeelaardappelen en 20% suikerbieten.
Deze keuze is in het verleden gemaakt
i.v.m. het belang van een duurzame bodem
en omdat deze extensieve manier van
boeren goed te combineren was met het
werk elders. De werkzaamheden worden
grotendeels in eigen beheer uitgevoerd
behalve het bietenrooien, aardappelen
poten en rooien. Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen zaaien (bieten/granen) en
kunstmest te strooien is een GPS-systeem
aangeschaft. Dit systeem zal ook worden
gebruikt op de aanwezige maaidorser. Meegaan met de techniek vind ik belangrijk. Als
je het vanaf het begin volgt is het makkelijker bij te houden. Er zijn op dit moment
geen uitbreidingsplannen, het bouwplan zal
ook in de toekomst extensief blijven.´

Bodemvruchtbaarheid
‘Om goed op de hoogte te zijn van de
gesteldheid van de bodem wordt één keer
in de twee jaar een overall bodemanalyse
uitgevoerd. Met adviseurs worden de vervolgstappen bepaald ter verbetering van de
bodemvruchtbaarheid. Momenteel kijken
we vooral naar de effecten van het gebruik
van groenbemesting, samen met zeoliet
(organisch poreus materiaal dat water kan
opnemen en afstaan) en schelpen kalk. Dit
is een experiment over meerdere jaren.’

Mineralencommissie
‘Nu is de vijfde nitraatrichtlijn van toepassing. Er wordt
gewerkt aan bedrijfsspecifieke maatregelen bij hoge
opbrengsten. Om goede
opbrengsten op de zandgronden te behouden moet meer
gebruik van fosfaat en stikstof
mogelijk zijn. Het is goed dat
we als NAV via de mineralen- Geert Dubben
commissie de discussie, samen met LTO,
voeren om dit te realiseren.’

Zetmeelgebied

en andere

g e wa s s e n

‘De zetmeelaardappelen worden aan Avebe
geleverd. Met het nieuwe GLB kan het verlies aan inkomen per hectare oplopen tot
ca. € 400,-. Om de teelt van zetmeelaardappelen rendabel te houden is een stijging
van de prestatieprijs noodzakelijk. Avebe
heeft een productie gestart om uit het
vruchtwater van de zetmeelaardappel
plantaardig eiwit te winnen. Wellicht kan
middels die revenuen de prestatieprijs verbeteren. Anders zal men alternatieven zoeken, zoals uien en consumptieaardappelen.
Je krijgt dan concurrentie met de huidige
telers en mogelijke overschotten.´

Aandachtspunten

voor de

a kk e r b o u w

‘Door het wegvallen van het suikerquoteringssysteem in 2017 gaat er veel veranderen. De suikerprijs is sterk gedaald hetgeen
impact heeft op de uitbetalingsprijs van de
suikerbieten. Daarnaast rijst de vraag in
hoeverre de toepassing van suikervervangers
invloed gaat krijgen op de bietenteelt. Bij
Cosun zijn de afgelopen jaren de nodige
reserves opgebouwd (vermogen in dode
hand). Met de introductie van de ledenleveringsbewijzen is in mijn optiek nu ook
het moment om een ander uitbetalingssysteem te kiezen waarbij een deel van het
bedrag welke jaarlijks wordt toegevoegd
aan de reserves, op naam wordt gesteld.
TTIP is een zwarte doos waar we niet in
kunnen kijken, er bestaat nog veel onduidelijkheid. Wat gaat dit betekenen voor
bijvoorbeeld zaad- en pootgoedactiviteiten.
Gaan de multinationals nog meer invloed
krijgen? Worden de standaarden en controles aangepast? Bodemvruchtbaarheid
is essentieel voor de akkerbouw. Op dit
moment zijn er vele organisaties (water-

schap, overheid, onderzoeksinstelling etc.)
die zich bezighouden met wat er in en uit
de bodem gaat. Ieder opererend met een
eigen invalshoek hetgeen tot tegenstrijdige
maatregelen en verordeningen kan leiden.
Een meer integrale aanpak lijkt dan ook
wenselijk.´

B e l a n g e n b e h a rt i g i n g
‘Mijn keuze voor de NAV is vooral omdat
ze haar eigen identiteit behoudt in het
opkomen voor de akkerbouwbelangen. De
eigenheid van de akkerbouw moet puur
blijven en geen verwevenheid met de veehouderij hebben. Samen optrekken met
LTO is prima, zolang het akkerbouwbelang
maar niet in het geding is. Een van de uitganspunten van de NAV is een goede prijsvorming voor de akkerbouwproducten, dat
is het meest essentiële waarvoor we als
NAV moeten blijven gaan en waarvoor ik
me wil inzetten.’

Vrije

tijd

‘In mijn vrije tijd ben ik bezig met Ford
oldtimertractoren, waaronder een Super
Dexta (sinds 1962 aanwezig op het bedrijf).
Met leden van oldtimerclubs worden toertochten gemaakt. Daarnaast mag ik graag
tuinieren´, aldus Geert Dubben die allerlei
ontwikkelingen in de akkerbouw op de voet
volgt.

Agenda
15 april Debat ‘Gevolgen van TTIP voor
Nederlandse boeren’. FORUM
gebouw, Droevendaalsesteeg 3,
Wageningen, aanvang 20.00 uur.
Zie ook p.1 en www.nav.nl.
10 juni Excursie Agroecologie in regio
zuidwest, 10.00 uur. Noteert u
vast de datum, nadere info in
het volgende nummer.
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van met name te veel suikers, vetten en zetmeel in combinatie met te weinig bewegen
ligt hier vaak aan ten grondslag. Door suiker
als zondebok aan te wijzen wordt het
obesitasprobleem niet opgelost. Dit wil
echter niet zeggen dat de voedingsmiddelenindustrie geen verantwoordelijkheid heeft
ten aanzien van het creëren van gezonde
voeding. Denk aan het verminderde gebruik
van zout in brood in verband met het risico
op hart- en vaatziekten. Zo zijn nu ook frisdrankfabrikanten bezig de hoeveelheid suiker
in frisdrank te verminderen.
Het is van belang dat de gehele suikersector
met een goed antwoord komt om suiker de
plaats te geven die het verdient. Geniet,
maar eet met mate. Misschien kunnen de
frisdrankfabrikanten wat minder suiker in
de frisdrank stoppen en wat meer in de fles
(afbreekbaar plastic). Dan ligt er een win-win
situatie voor zowel de consumenten als
voor ons als suikerproducenten.

En wat deed de NAV nog meer
in maart?
- De NAV heeft samen met negen andere
partijen een bezwaarschrift ingediend
tegen het voorstel van de Provincie
Zuid-Holland over agrarisch natuurbeheer.
De eisen in de plannen van de provincie
zijn onuitvoerbaar voor akkerbouwers,
terwijl er juist veel animo voor agrarisch
natuurbeheer is in deze regio.
- De NAV onderzoekt de mogelijkheden
om samen met de andere agrarische
vakbonden de overheid aansprakelijk te
stellen voor de kosten van asbestsanering,
omdat de gevaren van asbest al bekend
waren ten tijde van het afgeven van de
bouwvergunningen.
- Voor de NAV hebben vijf mensen deelgenomen aan een bijeenkomst over
agroecologie in het kader van het Europese Grundtvig-project in de Ardennen.
Op 10 juni wordt een excursie georganiseerd in zuidwest Nederland. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en
details over de excursie volgen in de
mei-editie van dit blad.
- De NAV heeft haar visie gegeven op de
voorliggende voorstellen voor nieuwe
Algemene Voorwaarden voor de Pootgoedhandel (AVP). De onderhandelingen
daarover worden in april voortgezet.
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- De NAV is bezig om een consortium te
vormen waarmee aan de veredeling en
teelt van eiwitgewassen een flinke impuls
kan worden gegeven.
- De NAV heeft namens enkele tientallen
leden en namens LTO-Noord tijdens een
hoorzitting bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed ingesproken tegen
opname van het akkerland rond de Bildtdijken in de aanwijzing tot beschermd
dorpsgezicht.
- De NAV heeft bemiddeld bij het vinden
van deelnemers aan toelatingsonderzoek
voor gewasbeschermingsmiddelen.
- De NAV heeft deelgenomen aan diverse
evenementen over goed bodembeheer
en is betrokken bij het opstellen van de
landbouw- en natuurparagraaf voor het
Programma Bodem en Ondergrond voor
de Rijksstructuurvisie Ondergrond.
- Naast de reguliere overlegstructuren
(o.a NAK, NVWA) heeft de NAV deelgenomen aan overleg over Farm Saved
Seed en denkt mee over een nieuwe vorm
van markt- en prijsinformatie.

Voordelig kennismaken met de NAV!

Een paar weken geleden kwam er een rapport uit van de World Health Organization
(WHO) van de Verenigde Naties over gewenst suikergebruik voor consumenten in
verband met het obesitasprobleem. De
organisatie beveelt een dagelijkse hoeveelheid aan van niet meer dan 52 gram (door
de voedingsmiddelenindustrie aan de voeding) toegevoegde suikers per dag. Deze
aanbeveling van de WHO is ca. 10% van het
totale koolhydratengebruik per dag. De
organisatie zegt zelfs dat 5% nog wenselijker
zou zijn. Dit komt overeen met iets meer
dan een glas sinaasappelsap per dag.
Het huidige gebruik in Nederland ligt op ca.
12 % toegevoegde suikers van het totale
koolhydratengebruik en komt overeen met
veel westerse landen. Vooral frisdrank, cake,
koek, zuivelproducten, sappen en chocola
bevatten veel toegevoegde suikers.
Volgens deskundigen is de aanbeveling van
de WHO meer gericht op voorkoming van
tandbederf dan op obesitas. Obesitas is het
gevolg van verkeerd leefgedrag. Het eten

Nog geen lid van de enige echte,
onafhankelijke en sectorale vakbond
van en voor akkerbouwers, de NAV?
Word dan nu lid. Dat is nu heel
aantrekkelijk:
tot 1 januari 2016 betaalt u € 100,-.
Of: u bent al lid maar uw buurman
of vriend nog niet? Help de NAV
versterken en overtuig uw collega
van het goede en nuttige werk van
de NAV. Ook voor uw collega geldt:
tot 1 januari 2016 is de contributie
slechts € 100,-.
De NAV is puur sectoraal voor
het akkerbouwbelang en stelt
het inkomen van akkerbouwers
centraal.
Belangenbehartiging kan plaatsvinden
zonder concessies te doen aan
andere sectoren. De NAV zet zich
in voor faire opbrengstprijzen, dat
wil zeggen integrale kostprijs
(dus inclusief vergoeding voor eigen
arbeid en eigen vermogen) plus
ondernemersmarge. De vakbond
strijdt voor betere toekomstkansen
dan degenen die de akkerbouw
willen overleveren aan de grillen
van de (wereld)markt. U ziet het:
de NAV is uniek.
Lid worden kan via het inschrijfformulier. Dit kunt u vinden op
www.nav.nl
of pak de telefoon (0168 - 329 130).

C o n t a c t p e rs o n e n

Hoe zoet is suiker

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081
Regio Noord
Jelte Wiersma
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Berend Jansema
0599 – 326 308
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Keimpe van der Heide
0320 - 213 611
Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39
Regio Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211
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Kees van Dijk
0167 - 502 211
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