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Oplaaiende discussie over
vrijhandelsverdragen TTIP en CETA
Er wordt in diverse Europese landen
in toenemende mate gediscussieerd
over de vrijhandelsverdragen, van de
EU met Canada (CETA) en de VS (TTIP).
De NAV juicht dit toe en doet ook
volop mee.
Er wordt ook steeds meer bekend over de
inhoud van de verdragen en de gevolgen hiervan. Er is veel ophef over ISDS, een particulier
arbitrage-systeem buiten de onafhankelijke
rechtspraak om. In de Tweede Kamer is al
eerder een motie tegen ISDS vrijwel Kamerbreed (alleenVVD was tegen) aangenomen.
En in het Europees Parlement (EP) is de
stemming over een motie over ISDS op het
laatste moment uitgesteld, officieel omdat er
teveel amendementen waren ingediend, maar
men was ook bang dat het EP zich tegen ISDS

houders zich ernstige zorgen over de gevolgen,
evenals hun LTO-collega’s. De sociaaldemocraten lijken zowel in de Tweede Kamer als in het
Europees Parlement een cruciale rol te vervulzou uitspreken. De NAV heeft ook zorgen
len bij de stemmingen over de verdragen. In
over de uitwerking van ISDS en de megaclaims een bijeenkomst van de PvdA in Utrecht waar
die dat kan opleveren tegen Europese staten. ook PvdA minister Ploumen van Buitenlandse
Inmiddels heeft het Burgerinitiatief tegen TTIP Handel en Ontwikkelingssamenwerking en
al 2,4 miljoen ondertekenaars.
Europarlementariër Agnes Jongerius aanwezig
waren, heeft de NAV haar zorgen over TTIP
en CETA en het voorstel voedsel er buiten te
Voedsel erbuiten houden
Voor de landbouw is het erkennen van elkaars houden kenbaar gemaakt. Ploumen reageerde
standaarden een ander onderdeel uit beide ver- negatief, maar Jongerius zei dat ze zich goed
dragen dat grote impact kan hebben. De NAV kon voorstellen dat voedsel buiten het verdrag
pleit er daarom al langer voor om voedsel en zou blijven, vanwege de vele discussie die dit
voedselproductie buiten dergelijke vrijhandels- onderwerp oproept. Jongerius deed in deze bijverdragen te houden. De landbouw is gediend bij eenkomsten meer ferme uitspraken over TTIP:
een handel met spelregels. En de vrijhandelsver- de werkgelegenheidseffecten van het verdrag
dragen willen juist deze spelregels verder afschaf- moeten eerst heel helder en positief zijn en
fen.Tot nog toe waren het vooral de NAV en de een ISDS in de huidige vorm is voor haar onmelkveehouders verenigd in NMV en DDB, die aanvaardbaar. De NAV heeft Agnes Jongerius
deze visie verkondigden. Nu maken ook de colle- uitgenodigd voor een werkbezoek aan de NAV
ga-vakbonden van varkenshouders en pluimvee- om eens rustig te kunnen doorpraten.

Nieuwe handelsvoorwaarden pootaardappelen (AVP)
De Nederlandse Aardappelorganisatie
(NAO) heeft samen met afnemers en
leveranciers de Algemene handelsvoorwaarden uit 1995 tegen het licht
gehouden en op een aantal punten
gemoderniseerd en aangepast.
De modernisering bestaat er uit dat nu alle
partijen meedoen en de AVP gaan ondertekenen; dus naast de NAO ook de VAVI, LTO en
NAV. Daarnaast worden de moderne media
zoals e-mail aanvaard als communicatiemiddel.
Er is getracht om evenwicht aan te brengen

tussen de leveranciers en afnemers van het
pootgoed. Hierbij worden mogelijkheden voor
nauwere maatsorteringen en een langer tijdvak voor het aangeven van eventuele klachten
over het geleverde pootgoed mogelijk (tot 15
juni in plaats van 31 mei). Ook krijgt de NAK
een formele rol voor een onafhankelijke expertise. Bij een bezwaar hiertegen zal de NAO
een her-expertise uitvoeren. In principe zal de
maximale schadeloosstelling de factuurwaarde
niet overschrijden; immers dan is er sprake van
nooit te vergoeden vervolgschade. Indien er
echter sprake is van grove nalatigheid van de
kant van de leverancier dan geldt dit maximum

niet. Bijvoorbeeld bij meer dan 50% aan de leverancier verwijtbare missers geldt een maximale
vergoeding van 125% en vindt er arbitrage plaats.
Bij gesneden pootgoed geldt formeel de NAKerkenning niet meer en zal een eventuele klacht
op basis van ongesneden pootgoed van hetzelfde
herkomstnummer worden afgehandeld. Tevens
zijn de voorwaarden bij export gemoderniseerd.
De gehele tekst staat op www.nav.nl.
De partijen hebben grote eenstemmigheid over
het belang van een goede stroomlijning in de
keten, om daarbij te voorkomen dat er klachten
over het pootgoed kunnen ontstaan!

Succesvolle excursie over directe verkoop
Op 10 juni hebben 40 boeren en consumenten meegedaan met de NAV-excursie
over korte ketens, de directe verkoop van
akkerbouwproducten aan consumenten.
Na ontvangst bij de Wereld van Smaak
in de Markthal in Rotterdam met uitleg
over het daar testen van producten door

consumenten gingen we naar Rechtstreex
in de Fenix Food Factory voor uitleg over
gebundelde directe verkoop van diverse
telers binnen 50 km afstand. Vervolgens
naar het bedrijf Alexandershof van de familie Groenenboom in de Hoeksche Waard,
met een boerderijwinkel waar ze ook

producten van anderen verkopen om zo
een compleet assortiment te kunnen bieden. Daarna werd Landzicht bezocht, het
biologisch akkerbouwbedrijf van de familie
Visser wat groentepakketten verkoopt via
abonnementen.
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In de laatste maand voor de oogstmaanden
van de boeren, wat natuurlijk het zomerreces voor de politici en beleidsmakers is,
heeft het bestuur van de NAV haar standpunten weer eens tegen het licht gehouden
op een zogenaamde kaderdag. Het blijkt
dat er naast de grote (landbouw)politieke
vraagstukken als de ontwikkeling van het
landbouwbeleid, de internationale vrijhandelsverdragen, de politieke- en financiële
stabiliteit van de Europese Unie en de Russische expansie in Oekraïne toch ook wel

d e

veel nationale kwesties op de rol staan. De
laatste onderwerpen zijn zaken als mestbeleid, gewasbescherming en regionale ruimtelijke ordeningskwesties. Hierin zal de NAV
op grond van het ledenbelang in de veelheid
van onderwerpen prioriteiten stellen.
Als gevolg van het droge en koude voorjaar
zijn de opbrengstverwachtingen van onze
belangrijkste gewassen naar onderen bijgesteld. Voor de individuele boer blijft het de
vraag hoe de schade beperkt kan worden;

v o o r z i t t e r
voor het evenwicht in de markt werkt deze
productievermindering wel degelijk positief,
gezien de oplopende (termijn)markten. Te
hopen valt dat de markten deze tendens
kunnen vasthouden, zodat wij als boeren
hopelijk op een goede zomerperiode kunnen afkoersen met kostendekkende prijzen!
En: de NAV kan uiteraard haar activiteiten
alleen voortzetten en uitbreiden als er ook
voldoende nieuwe leden bij komen. Daarbij
kunt u ons helpen!
Teun de Jong

Tijd dringt voor equivalente maatregelen
De plantaardige sector wil nu graag
duidelijkheid omtrent de invoering
van de equivalente maatregelen.
Sinds vorig jaar zijn LTO en NAV al
bezig met dit dossier en sinds eind
maart liggen de plannen bij het
Ministerie en is het wachten op een
definitief antwoord.
Om nog met terugwerkende kracht per
1 januari 2015 gebruik te kunnen maken
van extra aanvoerruimte van stikstof en
fosfaat moeten agrariërs binnenkort beslissingen kunnen nemen. De equivalente

maatregelen bieden de mogelijkheid om
op bedrijfsniveau extra aanvoerruimte
voor stikstof en fosfaat te kunnen creëren
zonder dat er meer verliezen zijn naar het
milieu. Extra aanvoerruimte moet mogelijk
zijn, naast de bodemvoorraad, bij bovengemiddelde opbrengsten, omdat er dan ook
bovengemiddelde onttrekking plaatsvindt.
Daarnaast kan een beperkt gebruik van
uitspoeling-gevoelige drijfmest ook extra
aanvoerruimte bieden voor kunstmest of
mineraalconcentraat. Vooral de extra aanvoerruimte voor fosfaat op gronden met
een pw-toestand lager dan 55 voor zowel

zand als klei is een belangrijk onderdeel
om de teruglopende fosfaatgehaltes in de
bodem een halt toe te roepen (zie ook de
recente publicaties van BLGG). De NAV
heeft hiervoor vorig najaar al uitvoerig gewaarschuwd met rekenkundige voorbeelden. Daarnaast hebben de zandgronden op
dit moment nog geen stikstofdifferentiatiemogelijkheden bij hoge gewasopbrengsten,
zoals bij de klei. Met de equivalente maatregelen moet hier ook meer maatwerk
mogelijk zijn. De staatssecretaris is nu aan
zet en de tijd dringt.

Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn
Met de invoering van de equivalente maatregelen zal het mestbeleid nog niet volmaakt zijn. Voor het zesde nitraatprogramma (na 2017) zal de mogelijkheid voor
evenwichtsbemesting voor fosfaat verder
verbeterd moeten worden. Ook bij gemiddelde opbrengsten sluiten de huidige aanvoernormen nog lang niet altijd aan bij de
onttrekking. Ook voor fosfaat zullen net

als bij stikstof op gewasniveau aanvoernormen moeten komen. Alleen zo is maatwerk
mogelijk voor ieder bedrijf. Daarnaast zal
de NAV nogmaals bepleiten dat de inwerkingsplicht van vaste mest op groenbemesters moet komen te vervallen. Met de toename van de inzaai van vanggewassen (o.a.
door het GLB), vooral onder dekvrucht,
is een verplichte inwerkingsplicht funest

voor de groenbemester en zo heeft de akkerbouwer steeds minder mogelijkheden
om waardevolle vaste dierlijke mest nog
toe te dienen in het najaar. De mogelijkheden voor de akkerbouw moeten wat dat
betreft gelijk geschakeld worden aan de
melkveehouderij, waar toegediende vaste
mest op grasland niet ingewerkt hoeft te
worden.

Commissie Bemestingsadviezen Akkerbouw en
Vollegrondsgroententeelt (CBAV)
De NAV heeft inmiddels een afgevaardigde
in de Commissie Bemestingsadviezen
Akkerbouw en Vollegrondsgroententeelt.
De commissie houdt zich bezig met optimale
bemestingsadviezen voor de plantaardige
sector in de vollegrond en bestaat uit
bemestingsdeskundigen van onderzoeksinstellingen vanuit het bedrijfsleven en
de overheid met daarnaast twee mensen
uit de praktijk (LTO en NAV). Zie ook de
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website www.handboekbodemenbemesting.nl. De CBAV krijgt binnenkort een
eigen site. De commissie is in het verleden
een aantal jaren minder actief geweest,
maar bij de oprichting van de Brancheorganisatie Akkerbouw is besloten de commissie nieuw leven in te blazen, omdat de
inzichten voor optimale bemestingsadviezen de laatste tijd aan het veranderen
zijn. Meer maatwerk bij nieuwe interpre-

taties van grondanalyses liggen hieraan ten
grondslag alsmede ook nieuwe inzichten
bij bestaande en nieuwe gewassen. Het is
de bedoeling om in het komende seizoen
meer informatie te gaan verstrekken omtrent deze nieuwe inzichten op het gebied
van bemestingsadviezen.

‘Actief gaan waar je voor staat’
Elke maand laten we onder de titel
‘NAV-er in beeld’ een NAV-lid aan
het woord. Deze keer Harrie Hoeben, al jarenlang gefascineerd door
alles wat met plantgezondheid en
gewasbescherming te maken heeft
en sinds kort lid van de werkgroep
gewasbescherming van de NAV.

Harrie Hoeben
Harrie Hoeben (63), woonachtig in het buitengebied van Maarheeze, Zuidoost Brabant,
is al zijn hele leven actief op het gebied van
gewasbescherming. Na het overlijden van zijn
vader toen hij 14 was, is hij op het ouderlijk
bedrijf begonnen. Het bedrijf had akker- en
tuinbouwgewassen en fruitbomen. Op 23-jarige leeftijd is hij een eigen boerderij gestart
met naast akker- en tuinbouwgewassen en
fruitbomen ook het fokken van varkens.
Bloedlijnen uitzetten en de erfelijkheidsleer
hadden zijn interesse. Hiermee heeft hij de
nodige prijzen gehaald. Met de varkens is hij
20 jaar geleden gestopt. Met een zelfrijdende
Unimog is hij vanaf zijn 24-ste, alleen en altijd in opdracht van meerdere loonwerkers,
spuitwerk gaan doen, al met al 37 jaar.Vanaf
2000 is hij fulltime bezig met het ontwikkelen van een nieuwe spuitmethode, met als
voornaamste doel goed spuitwerk leveren
met een zo laag mogelijke milieubelasting: systeem Wingssprayer.

Landbouwbedrijf
‘Het landbouwbedrijf is in de loop der jaren
gegroeid van 25 naar 85 hectare. Maar zo’n
tien jaar geleden ben ik hiermee toch gestopt, vanwege gebrek aan tijd en aandacht.
Nu is er nog areaal, maar zelf ben ik hierin
niet meer actief. Wel is er nog steeds de interesse voor het telen van gewassen, het beschermen tegen plagen en de zorg voor een
zo goed mogelijke bodem.’

Besturen
‘Mijn interesse voor gewasbescherming
heb ik ook uitgedragen in meerdere besturen, bijvoorbeeld door in het College voor
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Aan het eind werd nog gediscussieerd over
de mogelijkheden en belemmeringen voor
de directe verkoop. Als belemmeringen
werden genoemd de afgelegen ligging van
veel bedrijven, het kost tijd, een winkel
bindt je aan het bedrijf en het lijkt moeilijk

toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden actief te zijn voor
de kleine toepassingen. Uitleg geven
over gewasbescherming aan bijvoorbeeld het Ministerie, en luisteren wat
de behoeften zijn bij de telers om
zo een zo goed mogelijk systeem te
helpen ontwikkelen, is daarbij mijn
doel. Momenteel ben ik lid van de
Koninklijke Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging (KNPV)
Harrie Hoeben met de Stirling Silver Award, een innovatieprijs in
en actief in hun werkgroep voor geCanada, waar hij deze maand tweede werd.
wasbescherming en omwonenden.
Tegenwoordig kunnen ze veel onderzoeken
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
en vinden ze alles, tot de kleinste residuen.
(RIVM) waar in opdracht van het Ministerie
Goed uitleggen wat dit betekent voor ieder de gevaren van gewasbeschermingsmiddelen
van ons en zo een verbinding proberen te
bekeken worden.Vanuit de praktijk breng ik
maken tussen telers en burgers.’
o.a. in dat er een duidelijke etikettering moet
zijn en dat met alle wet- en regelgeving alles
wel werkbaar moet blijven voor de toepasOmwonenden
sers. Telers en loonspuiters zijn momenteel
‘Communicatie tussen de omwonende en de
door de onduidelijkheid te bang om fouten
teler is essentieel om gewasbescherming gete maken. Al mijn werkzaamheden zijn gericht
accepteerd te krijgen. ‘De maatschappij’ wil
op een zo efficiënt mogelijke toepassing via de
dat ons voedsel veilig is en dat we het milieu
spuitmachine van te gebruiken middelen (gezo min mogelijk belasten. Door een goede
wasbeschermingsmiddelen maar ook bemestechniek te gebruiken kan dat ook. Hoe we
tingsmiddelen).’
dat doen en waarom we hiervoor de spuit
nodig hebben, moeten we heel goed (blijven)
uitleggen. Dit is een taak van telers en deze is
Hobby
niet vrijblijvend maar een must in deze tijd.’
‘Omdat mijn werk mijn passie is, is er weinig
tijd voor nevenactiviteiten. Zelf was ik ooit
een actieve motorsporter en een wedstrijdTechniek
danser. Dat gaat nu niet meer, o.a. door een
‘Mechanisatie en techniek hebben me altijd
zwaar auto ongeluk en omdat de tijd ontgeïnteresseerd. Zo heb ik ruim 30 machines
breekt, maar af en toe probeer ik nog wel te
zelf gebouwd.Vanaf 2000 ben ik actief bezig
crossen.Verder volg ik nog graag de gemotoom een nieuwe spuitmethode te ontwikkeriseerde sport (trekkertrek) van mijn zoon.’
len, in samenspraak met het Ministerie.Vooral
door driftreductie toch goed spuitwerk leveren met kleine druppels en voor de plantgeT ot s l ot
zondheid het toedienen van sporenelemen‘In de belangenbehartiging vind ik het belangrijk
ten, met minimale milieubelasting was het
dat dingen ronduit gezegd worden. Af en toe
uitgangspunt. Na zeven jaar heeft dit geleid
moet er met de vuist op tafel worden geslagen.
tot inmiddels 3 types Wingssprayers voor de
Als je ergens voor staat moet je er ook echt
Nederlandse en internationale markt.Voor
voor gaan en niet blijven pappen en nathoueen goede machine verwerk ik praktijkervaden. De interesse in en werken voor goede geringen van gebruikers van spuitmachines. Ook wasbescherming loopt als een rode draad door
de wetgeving speelt een grote rol. Momenteel mijn leven,’ aldus een gepassioneerd onderneneem ik deel aan een controlegroep van het
mer Harrie Hoeben.

om de consumenten te vinden. Als voordelen zagen de akkerbouwers het directe
contact met de klanten, de grotere marge
en minder of geen discussie over prijzen.
De aanwezige consumenten hadden geen
sterke voorkeur voor biologische of nietbiologische producten. Keuzevrijheid is
voor veel mensen wel belangrijk, deze
mensen zijn minder geschikt voor een

groenteabonnement.
De NAV is blij met de actieve inbreng van
alle deelnemers en wil iedereen die heeft
bijgedragen aan het slagen van de excursie
nogmaals hartelijk bedanken. In Boerderij
en Boerderij Vandaag is de excursie uitgebreid besproken en foto’s zijn ook te vinden op de NAV Facebookpagina.
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bonen en lupine. We zijn met de beste rassen
in staat 4 ton lupine en 7 ton veldbonen per
hectare te telen, maar het is nog moeilijk
deze tegen een goede prijs in de markt te
zetten. Bij onze Duitse buren lukt dat wat beter en misschien biedt samenwerking kansen.
Daarvoor is contact gezocht met de EFN (Eiweiss Futter Nierdersachsen), die bemiddelt
tussen telers en afnemers. Ook werkt een
groepje studenten voor de NAV aan mogelijke
nieuwe toepassingen. Na het proefveldbezoek
werd nog een soja-proefperceel van Agrifirm
met diverse zaaisystemen en rijafstanden bekeken. De soja lijkt meer last te hebben van de
lage temperaturen van de laatste weken dan
de meer inheemse lupine en veldbonen.
De veldproeven duren drie jaar. Waarschijnlijk
wordt volgend jaar het gewas quinoa toegevoegd. De proefvelden in Klazienaveen zijn op
afspraak (Roelf Maarsingh, tel 06 22507159) te
bezichtigen.

En wat deed de NAV nog meer in
juni?
- De NAV heeft samen met LTO en de BO Akkerbouw een gesprek gehad op het Ministerie
over sancties op overtredingen van teeltverordeningen. Daar is afgesproken dat eerst wordt
geïnventariseerd hoe het dit jaar loopt. Pas bij
problemen komt de door de NAV bepleite
bestuurlijke boete mogelijk weer in beeld.
- De NAV heeft staatssecretaris Dijksma gevraagd om boeren die veel schade ondervinden van muizen, een individuele ontheffing te geven voor het gebruik van verdelgingsmiddelen pleksgewijs in het veld. Dit
verzoek wordt nu bekeken door de juristen van het Ministerie. Ook is de NAV in
gesprek met een fabrikant over nieuwe registratie van een oud middel.
- Op 24 juni is er een bijeenkomst gehouden
met het kader van de NAV. Een excursie bij
het kweek- en akkerbouwbedrijf van Ytzen
Pieter van der Werff werd gecombineerd met
een bijeenkomst bij voorzitter Teun de Jong
waarin de stand van zaken in lopende dossiers
en mogelijke nieuwe dossiers werden besproken, gevolgd door een gezellige maaltijd.
- Het bezwaar van o.a. de NAV tegen de aanwijzing van de Bildtdijken en het aangrenzende
akkerland tot beschermd dorpsgezicht is afgewezen. Alle indieners van bezwaren gaan
samen naar de rechter om te proberen de
aanwijzing terug te draaien.
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- Door te twitteren tijdens een debat over
handelspraktijken en mededinging heeft de
NAV bereikt dat onze bezwaren tegen de
opzet van de proef met een meldpunt voor
oneerlijke handelspraktijken worden meegenomen in de officiële evaluatie. In hetzelfde
debat was er voor het eerst enige ruimte
voor het eventueel oprichten van een onafhankelijke toezichthouder.
- De NAV heeft meegewerkt aan onderzoek
voor de Europese Commissie naar het behoud van genetische diversiteit.
- De boeren in het gas- en zoutwinningsgebied
in NW Friesland zijn bar ontevreden over de
snelheid van uitvoering van de herstelwerkzaamheden voor de gevolgen van de bodemdaling. De NAV, LTO, de gebiedscommissie en
het Wetterskip Fryslân hebben de provincie
en de gemeenten gemaand om meer inzicht
in de te nemen maatregelen te geven en de
uitvoering voortvarend ter hand te nemen.
Om te voorkomen dat de procedure uit
2008 opnieuw gedaan moet worden, zal het
bestaande plan als basis met nu al de nodige
aanpassingen uitgevoerd worden, gefinancierd
door de overheden en de delfstoffen-firma’s
Esco en Vermillion.

Eerstvolgende ledenblad
verschijnt 5 september.

Voordelig kennismaken met de NAV!

In het kader van een EU-project en met ondersteuning van de Agenda voor de Veenkoloniën
zijn bij de Mts. Maarsingh in samenwerking met
het Louis Bolk Instituut (LBI) meer dan 100
proefveldjes aangelegd. Hierop worden zeven
rassen blauwe en twee rassen witte lupine en
vier rassen veldbonen geteeld. Doel is te onderzoeken welk effect ras, zaaidichtheid en op
een paar veldjes fungicide-bespuiting hebben
op de opbrengst van lupine voor de humane
voeding, als voortzetting van de driejarige
rassenproef, die van 2011 tot en met 2013
mede op initiatief van de NAV werd gedaan.
De veldbijeenkomst in juni werd bezocht
door lupinetelers, geïnteresseerde collega’s
en de terreinbeheerder van Staatsbosbeheer.
NAV-lid Roelf Maarsingh vertelde over de
teelttechniek en zijn ervaringen met commerciële lupine- en veldbonenteelt. Teeltbegeleider Udo Prins van het LBI hield een enthousiast betoog over alle aspecten van veld-

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).
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Veldbijeenkomst lupine, veldbonen
en soja in Klazienaveen
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