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Nog flinke stappen te zetten voor
werkbare invulling GLB

als een goede en goedkope manier om de
vergroening in te vullen via certificering.

GlobalGap

en

Veldleeuwerik

op bedrijven met veel graan in het bouwplan en/ VVAK-certificering wordt gezien als een relatief
of zetmeelaardappelen gaat knellen qua inkomen. goedkoop alternatief voor de dure GlobalGapcertificering.Waar mogelijk kiezen telers momenteel dan ook voor VVAK. Eventuele duurzaamC e rt i f i c e r i n g
heidscertificering via GlobalGap lijkt daarom
In de akkerbouw is grote behoefte om de
vooral aan de orde te zijn voor teelten waarvoor
vergroening op andere wijze in te vullen dan
deze certificering voor de afnemer wordt vereist.
via braaklegging. De staatssecretaris reikt de
mogelijkheid aan van duurzaamheidscertifice- Certificering via Veldleeuwerik kan ook een optie
zijn. Het lerend effect van telers onderling, elkaar
ring. De NAV stelt voor hierin het cafetariauitdagen onder begeleiding van specialisten, is in
model(keuzemenu) toe te passen. Het gaat
erom dat telers de stappen zetten die het best de Veldleeuwerik systematiek een belangrijke
pijler van het succes.Werken aan duurzaamheid
passen bij de eigen bedrijfssituatie. Waar de
Op 1 augustus 2014 moet de Nederlandse
een zich bijvoorbeeld richt op energiebespa- wordt gezien als een continu proces van jaren.
Veldleeuwerik-telers en -afnemers investeren in
regering de concrete invulling van het nieuwe ring/energieproductie, richt een ander zich
tijd en geld om de gezamenlijke doestelling te
GLB klaar hebben en het ter goedkeuring
op het verhogen van het organische stofgevoorleggen aan de Europese Commissie. De
halte en duurzame bodemvruchtbaarheid. De realiseren. De kracht van Veldleeuwerik brengt
komende maanden moeten ambtenaren en de mogelijkheid bieden van keuzes is goed voor ook een ‘zwakte’ met zich mee, namelijk het
staatssecretaris van het ministerie van Econo- het draagvlak en de inzet van ondernemers. Bij moeilijk meetbaar maken van resultaten.
mische Zaken flink ‘aan de bak’ om te komen duurzaamheidscertificering kan worden gedacht
tot een invulling die de landbouw, de natuur- en aan Veldleeuwerik,VVAK en GlobalGap.
Meedenken, meebeslissen
milieuorganisaties en de Tweede Kamer tevreHet is al vaak gezegd en geschreven: de NAV
den stelt. Het wordt geen gemakkelijke opgave. V VAK
is voorstander van een heel ander EU-landDaar waar NAV, LTO-Akkerbouw en NAJK
Het VVAK heeft tot doel een optimale voedsel- bouwbeleid dan waartoe door de EU is
pleiten voor het meetellen van in principe alle en voederveiligheid en kwaliteit te waarborgen besloten. Als een soort burgemeester in
sloten en slootkanten onder de vergroening
voor alle akkerbouwmatig geteelde gewassen/ oorlogstijd probeert de vakbond er het beste
(EFA), zien elf natuur- en milieuorganisaties dat producten. In de aardappelteelt wordt hier
van te maken en de ‘schade’ zo veel mogelijk
niet zitten en is de Tweede Kamer verdeeld.
te beperken. De komende maanden zal de
veelvuldig gebruik van gemaakt. Naast het
Dezelfde verdeeldheid geldt voor het meetellen voedselveiligheidscertificaat VVAK is door het NAV alles in het werk stellen om de invulling
van rijpgeoogste eiwitgewassen, vezelgewassen Productschap Akkerbouw met inbreng van de zo ‘akkerbouwvriendelijk’ en zo weinig
en oliegewassen onder de EFA. De landbouw NAV in 2012 de VVAK-module ‘Duurzaam
mogelijk ‘akkerbouwvijandig’ in te vullen. Uw
bepleit het, natuur- en milieuorganisaties zijn Akkerbouw Bedrijf’ (DAB) ontwikkeld. Op
suggesties zijn zeer welkom.Voor de NAV
tegen en in de Tweede Kamer zijn verschil17 oktober 2012 heeft het verantwoordelijke blijft gelden: inkomen daar draait ’t om.
lende geluiden waar te nemen. Zo zegt de
ministerie deze module erkend. Sindsdien is er
één zondermeer ‘nee’, een tweede oké, maar voor telers de mogelijkheid om aan de vrijwilzonder bemesting en gewasbeschermingsmid- lige duurzaamheidsmodule VVAK mee te doen.
delen en de derde oké inclusief de toepassing Het duurzaamheidscertificaat VVAK is nu
van bemesting en gewasbescherming.
vooral interessant voor telers die zich op het De noteerders van de landbouwbeurzen
gebied van ‘duurzaamheid’ willen profileren en krijgen hun informatie over de gedane
voor telers met koolzaad, granen en industrie- transacties tot nog toe via het Productschap
Braak: no go
Akkerbouw. Door de opheffing van de
Voor de NAV is het zonneklaar: absoluut geen groente. In de telershandleiding VVAK is op
braak en geen grond verkwanselen aan hob- pag. 12, 13 en 14 in een aparte tabel vermeld productschappen in 2014 zou deze informaaan welke duurzaamheideisen een akkerbouwer tie voor de noteerders kunnen verdwijnen.
by’s die de akkerbouwer veel geld kosten. De
Een breed overleg in de aardappelketen
komende maanden zal de NAV, waar mogelijk moet voldoen om in aanmerking te komen
voor het VVAK-duurzaamheidscertificaat.
heeft de informatie over de aardappeltransmet LTO-Akkerbouw en NAJK-Akkerbouw,
acties voor de beurzen veilig gesteld. De
zich tot het uiterste inspannen om te komen tot De handleiding kunt u inzien op
beurzen kunnen dus ook in 2014 gebruik
een aanvaardbare en werkbare invulling van de http://www.productschapakkerbouw.nl/files/
vergroening en een geleidelijke overgang naar een VVAK%20telerhandleiding%202013%20defx.pdf maken van de transactieprijzen van VTA,
gelijke hectarepremie in 2019 zonder dat het De NAV ziet de VVAK-duurzaamheidsmodule NAO en VAVI voor de beursnoteringen.
Staatssecretaris Dijksma heeft op 6
december haar voorstellen voor de
invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
naar de Tweede Kamer gestuurd. Op
18 december besprak de Kamer de
voorstellen. Conclusie: de piketpaaltjes
zijn geslagen maar alle punten moeten
nog concreet worden ingevuld. Er is
nog veel nodig om tot een aanvaardbare en werkbare invulling te komen.

Beursnoteringen

Genoeg is Beter
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Geen

productiegrond

In de eerste plaats wil ik graag u allen een
goed en gezond 2014 toewensen. Persoonlijke voorspoed lijkt dan wel eens gekoppeld
aan de bedrijfsmatige ontwikkeling, maar de
belangrijkste factor in het leven blijft natuurlijk
de gezondheid van het eigen gezin en familie.
De laatste twee akkerbouwjaren gaven door
de wat krappere markten redelijke rendementen. Het is hierbij ‘de kunst’ om ook van
de wat hogere marktprijzen te profiteren.
Het verminderde aanbod was het gevolg van
natuurlijke omstandigheden: nat en droog. In
ons land kijken we dan vooral naar de oogst
van de hakvruchten, aardappelen en uien. In
deze gewassen zijn de fluctuaties in netto
opbrengst het grootst, waarbij je dus wateroverlast, verdroging en kwaliteitsverlies door
ziektes zo goed mogelijk moet beheersen.
Als resultante van de gewassoort (maximaal
tot de volgende oogst te bewaren) en het
verschil in aanbod zijn de prijsfluctuaties bij
aardappelen en uien ook het grootst. Hiervoor moet dan ook de vermarktingsstrategie
met risicobeheersing door middel van contracten, pools en verkoop op termijn aangepast worden. Met al deze factoren wordt het
eindresultaat zichtbaar en bepaalt de boer als
ondernemer zelf mede dat resultaat.

verliezen

v a n

d e

Als belangenbehartiger gaan wij natuurlijk
niet op de stoel van de boer zitten. Met
elkaar proberen we de randvoorwaarden om
een gezonde bedrijfsvoering te continueren
overeind te houden. Hierbij ligt voor de NAV
de bal op het landbouwpolitieke vlak. Primair
richten wij ons op het Gemeenschappelijk
Europees Landbouwbeleid. Het is voor de
akkerbouw van levensbelang om tot een
goede integrale invulling van landbouwbeleid
te komen, zodat we in Europa tot gelijke
randvoorwaarden komen. Tot 2020 is de basis
van het Europese GLB vastgelegd. Echter de
wijze van invulling middels grotendeels vrijhandelsprijzen voor de ‘stapelbare producten’
graan, zetmeel, suiker en eiwit gecombineerd
met een toeslagstelsel is volgens NAV de
verkeerde weg, maar in deze periode wel het
gegeven waarmee we moeten leven...
Belangrijk is de nationale invulling van het GLB.
Gelukkig heeft staatssecretaris Dijksma voorgesteld om geen extra overheveling van de
poot directe boerenbetalingen naar algemeen
plattelandsbeleid toe te passen. De belangrijkste factor die nu overblijft voor de akkerbouw
is de invulling van de verplichte vergroening,
ter grootte van 30% van de bedrijfstoeslag.
Door politieke druk in de EU is deze ver-

v o o r z i t t e r

groening niet meer een voorwaarde voor de
bedrijfstoeslag maar een ‘top-up’ boven de
–verlaagde – basistoeslag. Als akkerbouwvertegenwoordigers vinden wij het onacceptabel
dat enkel voor de plantaardige sector hier
een eis van 5% areaal in de ecologische zone
vereist is. Gelukkig heeft het ministerie van EZ
wel de intentie om telers de mogelijkheid te
bieden te kiezen uit een palet van maatregelen.
Het standpunt van de NAV is dat we geen
productiegrond mogen verliezen. Echter een
aantal politieke partijen in Nederland hecht
aan aangelegde stroken natuurbraak. De komende maanden moet de vergroening verder
uitgewerkt worden, waarbij NAV zich inzet
voor gebruik sloten als landschapselement,
de teelt van rijp te oogsten eiwitgewassen en
vezelgewassen en duurzaamheidcertificaten.
Onze inzet zal moeten zijn om niet alleen het
ministerie van de noodzaak te overtuigen,
maar vooral ook de Tweede Kamer. Zelfs in
de landbouwcommissie blijken veel fracties
de materie nauwelijks te overzien en winnen publieke kreten als ‘groen’ en ‘biologisch’
het van de noodzaak om op een duurzaam te
leiden akkerbouwbedrijf alle grond te kunnen
benutten voor landbouwproductie!

Teun de Jong

Tegenwicht bieden aan zaad-/chemiereuzen
De Europese Commissie wil de regelgeving voor o.a. het kweken en
vermeerderen en verhandelen van
uitgangsmateriaal (zaden, bollen en
knollen) aanpassen. Momenteel is in
vijftien richtlijnen een en ander geregeld. De EU wil het geheel harmoniseren en overzichtelijker maken.
In de EU-voorstellen worden alle
huidige richtlijnen ondergebracht in
één verordening. Een verordening is
dwingender dan een richtlijn en biedt
de lidstaten minder beleidsvrijheid.
De wetgeving moet er voor zorgen dat telers
over uitgangsmateriaal kunnen beschikken
en dat kwekers een vergoeding krijgen voor
de door hen geleverde inspanning. In het
kwekersrecht wordt een door kweekwerkzaamheden gecreëerd nieuw ras beschermd
als intellectueel eigendom van de betreffende
kweker, terwijl andere kwekers wel het recht
hebben om dat ras weer te gebruiken voor
nieuwe kruisingen (kwekersvrijstelling). In
een persbericht van 6 mei 2013 juicht Plantum (de branche-organisatie van Nederlandpagina 02
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se kwekers- en vermeerderingsbedrijven) het
door de nieuwe wetgeving ontstane meer
gelijke speelveld in Europa toe.

P at e n t

o p l e v e n d m at e r i a a l

Naast de normale kwekersbescherming
bestaat nog de mogelijkheid om patenten te
verkrijgen op levend materiaal en dus ook op
zaden en planten. Een patent is gebaseerd op
de octrooiwetgeving. Het patentrecht geeft
de patenthouder meer bescherming dan het
kwekersrecht. Daarmee kan de vrije beschikbaarheid van materiaal voor kweekwerk in het
gedrang komen. Onlangs heeft staatssecretaris
Dijksma de Nederlandse octrooiwetgeving
aangepast en nu kent het patentrecht in Nederland ook een (beperkte) kwekersvrijstelling. Plantum geeft in een persbericht van 12
december 2013 aan hier tevreden mee te zijn.

Kweekwerk

big business

We zitten al lang niet meer in de situatie dat
zaden en uitgangsmateriaal in bezit zijn van
de plattelandsgemeenschap die zelf nieuwe,
betere rassen probeert te kweken en vermeerderen ten behoeve van de hele gemeen-

schap. Tientallen jaren geleden ging een (klein)
aantal boeren zich al helemaal toeleggen op dat
kweekwerk en vroegen ze ook een vergoeding
voor hun werk. Het is terecht dat een teler die
gebruik maakt van bijvoorbeeld het zaad van
een nieuw en beter tarweras een vergoeding
betaalt aan het gespecialiseerde kweekbedrijf.
Hierdoor kan de kweker zijn voor de toekomst
van de landbouw belangrijke werk blijven doen
en er voor zorgen dat er voldoende uitgangsmateriaal voor telers blijft. Het kweekwerk
blijft gericht op de belangen van de teler.
Inmiddels zijn echter veel kleinere kweekbedrijven overgenomen door grote multinationale
ondernemingen die naast het kweekwerk
bijvoorbeeld ook gewasbeschermingsmiddelen produceren. Daarmee is het kweekwerk
voor de aandeelhouders vooral een verdienmodel geworden dat bij weinig concurrentie
tot eenzijdige machtsverhoudingen kan leiden.
De vergoeding voor het kweekwerk kan dan
ook ingezet worden voor zaken die juist tegen
het belang van de teler zijn, bijvoorbeeld door
het ontwikkelen van hybriden waar boeren niet
meer zaden van door kunnen vermeerderen.

lees verder op pagina 4

Plantaardige sector
‘Opfriscursus’
weer belang rijk
Jaren was ik actief in

De Hedwigepolder is meer bij het grote
publiek bekend dan de andere ontpolderingen, zoals die van de Oud-Breskenspolder
in West-Zeeuws-Vlaanderen. Onze polder
moest wijken voor recreatie, natuur en
andere vormen van werkgelegenheid. Eind
2010 gaven wij moegestreden aan tot een
akkoord te willen komen. Dit ter voorkoming
van onteigening. Al met al heeft het acht jaar
geduurd.Voor ons was het een vervelende
ervaring met veel impact op ons leven. Hoewel ons verleden natuurlijk in Zeeland ligt,
beginnen we ons nu thuis te voelen in Bellingwolde waar we een bedrijf hebben gevonden
dat bij ons past. Mijn partner Suus-Anne en ik
wonen hier met z’n tweeën. Mijn drie kinderen zijn al uitgevlogen en ook Suus-Anne’s
twee kinderen zijn niet meeverhuisd. We
zijn inmiddels ingeburgerd, hebben een goed
burencontact en wonen in een agrarische
omgeving, waar je het gevoel hebt boer te
kunnen/mogen zijn, kortom: we voelen ons
hier thuis in het Noorden.

de agrarische belangenbehartiging. Bij de
Plattelandsjongeren
ben ik begonnen en
via de ZLM (Zuidelijke
Landbouw Maatschappij) ben ik bij ZLTO
gekomen. Ik was in
die tijd als kringvoorzitter ook veel op
Jaap Flikweert
pad. In 1997 ben ik
ermee gestopt omdat ik e.e.a. niet meer kon
combineren met gezin en bedrijf. Ik was ook
vergadermoe, ik vond dat er steeds meer
herhaling was en vroeg me af: wat is er nu
bereikt? Doordat ik een hele tijd aan de zijlijn heb gestaan, wil ik nu mijn visie verfrissen
en kijken hoe ik erin sta, me laten bijpraten.
Voor mij is duidelijk dat landbouw een mondiaal gebeuren is. Het is nodig om als boer
de samenhang te zien van de (landbouw)economieën in de verschillende werelddelen. De
Nederlandse landbouw staat niet op zichzelf.
Dat werd me onlangs nog eens te meer
duidelijk bij de NAV-inspiratiebijeenkomst
over landbouwpolitiek met Wageninger
Niek Koning. Sinds 1994 is Jaap NAV-lid. Het
gevoel dat de akkerbouw binnen de reguliere
organisaties het onderspit moest delven
maar zeker ook de duidelijke keuze vóór
liberalisering door diezelfde organisaties was
voor mij aanleiding de NAV te steunen.

Bedrijf

Menselijke

Het bedrijf is 95 hectare groot, de grond is
overwegend 50% afslibbaar. Slechts enkele
hectares zijn wat lichter. Wij telen er granen
(gerst, tarwe) en bieten. Een gedeelte, 17
hectare is in gebruik als grasland, in samenwerking met een veehouder. Mooi als vruchtwisseling. In Zeeland kon ik meer spreiding in
de gewassen aanbrengen dan hier. Wij teelden
daar ook vlas, graszaad, erwten en bonen,
maar dat gaat niet op de Groninger klei. De
meeste boeren zijn hier in het Oldambt met
hun gewassen vroeg van het land. Het liefst
leveren ze in de vroeglevering de bieten af. Ook
wordt hier al vroeg tarwe ingezaaid. Wat de
verkoopmogelijkheden betreft wil ik het risico
spreiden. De suikerbieten gaan naar Cosun.
Aan de vrije handel leveren we de tarwe,
waarvoor we de aanwezige eigen silo’s benutten. De gerst zit in de pool bij Agrifirm. Behalve
bietenrooien, persen en mest uitrijden doen
we alles zelf. Officieel is het een eenmansbedrijf maar vanaf de oogst levert Suus-Anne
een stevige bijdrage als trekkerchauffeur.

Boeren worden meer ondernemers. Dat
proces gaat door. In de drang naar groei is de
menselijke maat er niet meer, het gezinsbedrijf verdwijnt, de onderneming staat voorop.
Ik vraag me af: waarom steeds groter tot
in het buitenland toe? Het aantal bedrijven
neemt af, hiermee ook het aantal politieke
stemmen. Daarom zijn we voor de politiek
geen interessante groep meer. Akkerbouw
was altijd al een ondergeschoven kindje bij de
organisaties en kwam negatief in het nieuws
met bijvoorbeeld gewasbescherming. Gelukkig is het imago van de akkerbouw met de
plantaardige teelten nu veel beter dan jaren
terug. Nu heeft vooral de intensieve veehouderij een imagoprobleem. Men ziet steeds
meer dat plantaardige producten de basis
voor het leven zijn en geschikt voor vele
doeleinden. Regulering van de markten, niet
alleen voor de akkerbouw, is nodig. De weg
van liberalisering is niet gezond: niet voor
de boer, niet voor collega’s in andere landen
en uiteindelijk ook niet voor de consument.

Jaap Flikweert (57) boerde tot twee
jaar geleden op de klei in de Zeeuwse Oud-Breskenspolder. Nu woont en
boert hij op de klei in het Groningse
Bellingwolde. Zijn bedrijf ligt op de
grens van het Oldambt en het veenkoloniale gebied. Dit jaar was zijn eerste oogst in Groningen. Jaap vertelt.

m a at

Om te kunnen overzien hoe de wereldmarkten zich ontwikkelen is ook niet zo eenvoudig. Vaak speelt niet de voedselzekerheid
de hoofdrol maar zijn politieke belangen
richtinggevend: China kopieert het EU-beleid
met marktbescherming zoals wij dat in het
verleden kenden, Rusland wil macht in het
Midden-Oosten. Het is lastig om daar als
Nederlandse akkerbouw greep op te krijgen.

G ro n d

gezond houden

Onderwerpen die nu in de vakbladen behandeld worden, zoals bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid, zijn voor mij niet nieuw. Soms
lijkt het wel of het iets nieuws is, of men het
wiel opnieuw wil uitvinden. Iedere boer weet
dat je de grond niet moet uitmergelen, dat
je om gezonde grond te houden je maai- en
rooigewassen moet afwisselen. Ik deed dat
in Zeeland en ik weet dat ik dat ook nu zal
moeten blijven doen om de grond gezond te
houden, om goede opbrengsten te kunnen
blijven halen. Zo is het ook met certificering
gegaan en nu is er de Veldleeuwerikhype. Het
zijn geen nieuwe onderwerpen, maar de extra eisen brengen wel kosten met zich mee.
Kunnen we deze extra kosten doorberekenen?, is de opbrengstprijs voldoende om de
extra kosten te dekken?, dat zijn zaken waar
de NAV zich voor in moet blijven zetten!

NAV-jaarcong res
Het NAV-jaarcongres en algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 12 februari. Op de agenda voor de
algemene ledenvergadering staan de jaarlijks
terugkerende punten waaronder het jaarverslag en het financiële verslag, het vaststellen
van de contributie en de begroting en de
bestuursverkiezing. In het februarinummer
van Genoeg is Beter zijn nadere gegevens
opgenomen over het exacte programma.
Voor nu: noteert u alvast de datum in uw
agenda van deze NAV-meeting?
Genoeg is Beter
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pat e n t e n

Door de overname van veel kleinere
kweekbedrijven door multinationals is er
nog maar een handjevol kweekbedrijven
over. Monsanto, Bayer, Basf, Syngenta en
Pioneer domineren op het ogenblik de
veredeling van land- en tuinbouwgewassen.
Bij elkaar hebben ze duizenden patenten
op levend materiaal. De meeste van deze
bedrijven fabriceren ook gewasbeschermingsmiddelen. Nu al hebben die bedrijven
een heel grote invloed op de voedselproductie. Hun invloed op het voedselsysteem
zal de komende jaren verder toenemen.
Vroeger was het kweekwerk vooral gericht
op het verbeteren van rassen en vooral in
het belang van telers. Nu loert het gevaar
dat kweekwerk meer en meer big business
wordt en de voornaamste drijfveer voor
geld verdienen voor de aandeelhouders. Het
doel snel geld verdienen met kweekwerk
staat haaks op het ideaal dat de producent
en de consument de grootste invloed moeten hebben op de voedselproductie.

Kwekersrecht
De nieuwe EU-wet- en regelgeving probeert
het kwekersrecht en de beschikbaarheid
van uitgangsmateriaal zo goed mogelijk te
regelen. In die zin zal de nieuwe wetgeving
voor de gemiddelde Nederlandse akkerbouwer weinig veranderen. Door aangescherpte
regels rond plantgezondheid zal het voor
kleine kweekbedrijven nog lastiger worden
om te overleven. In de nieuwe wetgeving

Boerenverzet
De Europese Commissie heeft haar voorstellen aan het Europees Parlement voorgelegd. Er zijn al duizenden amendementen
ingediend en daarmee begint een onduidelijke situatie te ontstaan. De machtige
multinationale kweek- annex chemiebedrijven zijn krachtig aan het lobbyen om
meer ruimte te krijgen voor patenten
en genetische modificatie. De Europese
boerenbeweging Via Campesina organiseert
met een groot aantal andere organisaties
op 20 januari in Brussel een manifestatie
om weerstand tegen deze lobby te bieden.
Doel: voorkomen dat de macht nog verder
verschuift van de gebruiker van zaad naar
multinationals. Het is niet in het belang van
boeren (en consumenten) dat de ruimte die
de nieuwe voorstellen al bieden aan kweekbedrijven nog verder wordt vergroot. De
manifestatie gaat vooraf aan het debat in het
Europees Parlement op 21 januari over dit
onderwerp. De NAV ondersteunt de actie
gericht op het voorkomen dat wereldwijd
opererende veredelingsbedrijven nog meer
macht krijgen.

Vacature

keten, mineralenbeleid, gewasbeschermingsbeleid) en de positie van akkerbouwers, met
gedrevenheid om een bijdrage te leveren aan
In verband met het bereiken van de pensihet verbeteren van de positie van akkerbouoengerechtigde leeftijd van de huidige
beleidsmedewerker/secretaris is de NAV op wers, met strategisch inzicht en met een
vlotte pen. Bij de NAV werkt de secretaris/
zoek naar een nieuwe medewerker voor
beleidsmedewerker zelfstandig, dat kan ook
gemiddeld 16 uur (in loondienst of als
vanuit eigen huis/kantoor.
zelfstandige) per week. We zoeken iemand
die naast het secretariaatswerk, goed inzicht Wilt u meer weten? Via info@nav.nl kunt u
heeft in het Europese en nationale beleid (o.a. de uitgebreidere profielschets opvragen en
beoordelen of uw kwaliteiten aansluiten bij de
EU-landbouwbeleid en de nationale invulling
NAV-wensen.
ervan, de positieverbetering van telers in de

Aardappelmarkt

Duizenden

wordt de mogelijkheid om patent te krijgen
op een ras ingeperkt, maar er kan wel een
patent worden verkregen op een bepaald
gen in een plant. Grote kweekbedrijven zijn
druk doende een marker gen in een plant
in te bouwen. Naast het nuttige gebruik om
gerichter te kunnen selecteren biedt deze
techniek ook de mogelijkheid om enkel ingebouwde raseigenschappen te kunnen herkennen om daarvoor een fee(vergoeding) te
ontvangen.

Vlak voor de jaarwisseling, ziet
de aardappelmarkt 2013 er toch
wat anders uit dan we een paar
maanden geleden dachten. De
uiteindelijke oogst in de EU-5
blijkt toch bijna een miljoen ton
groter (de meest recente schatting van de NEPG is 23,8 miljoen
ton) dan het zich twee maanden
geleden liet aanzien. Daarmee
is de oogst duidelijk boven het
kantelpunt van 22 miljoen ton
uitgekomen. Daarbij komt dat de
verwachtte export naar vooral
landen in Oost-Europa nog niet
echt op gang is gekomen en dat er
steeds dwingend aanbod was van
aardappelen die niet lang bewaard
konden worden. Daarmee is het
toch tegenvallende prijsniveau wel
verklaard. Voor echte prijsstijging
zal de export op gang moeten
komen. Door de goede contractpositie, de meeleveraardappelen
en het dwingende aanbod hoeft de
verwerkende industrie nauwelijks
de markt op en zal daar zeker
geen positieve prijsimpuls vandaan
komen. Als na de jaarwisseling het
dwingende aanbod van de markt
is en er wel exportmogelijkheden
ontstaan, zouden de prijzen wellicht kunnen stijgen.

C o n t a c t p e rs o n e n
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Tegenwicht bieden aan zaad-/chemiereuzen

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081
Regio Noord
Jelte Wiersma
0594 – 688 804
Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 – 326 308
Regio Flevoland
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
Regio Zuid
Kees van Dijk
0167 - 502 211

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond

Agenda
• 6 januari: Bijeenkomst, Kruisweg Marum,
Kruisweg 1, Marum, 20.00 uur.
Thema: Creatief boeren op de akker met het
nieuwe GLB, Akkerbouwinkomen en Vergroenen, m.m.v. Jan van de Wijnboom, Ministerie
van EZ en Teun de Jong, voorzitter NAV
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• 16 januari: Landelijk NAV-bestuur
• 22 januari: Bijeenkomst, De Graanbeurs,
Beneden Kadedijk 6, Fijnaart, 20.00 uur
Thema: Creatief boeren op de akker met het
nieuwe GLB, m.m.v. Herman Snijders, Ministerie
van EZ en Teun de Jong, voorzitter NAV
• 12 februari: algemene ledenvergadering
en NAV-jaarcongres

Groeneweg 62
4759 BB Noordhoek
tel

: 0168 - 329 130

fax

: 0168 - 328 735

e-mail

: info@nav.nl

website

: www.nav.nl

twitter

: @NAV_AkkerBouwer

