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NAV lobbyt voor beter mestbeleid
De voorstellen voor het 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn naderen het
eindstadium. Voor 1 januari 2014
moet het nieuwe actieprogramma
ingaan. De NAV lobbyt voor een
beter mestbeleid. Onlangs sprak een
NAV-delegatie met mevrouw Daniëlle
Hendriks die is belast met het mestbeleid binnen het ministerie van EZ.
Mede naar aanleiding van de brief die staatssecretaris Dijksma in mei naar de Tweede
Kamer heeft verzonden over de inzet van
het kabinet bij het indienen van voorstellen
voor het 5e actieprogramma in Brussel, heeft
de NAV een viertal onderwerpen aan de
orde gesteld: verruiming van de gebruiksnormen, aanpassen uitrijregels, bodemvruchtbaarheid en de stuifproblematiek.

Verruimen

gebruiksnormen

Zowel het kabinet als de NAV vinden dat
de gebruiksnormen op akkerbouwbedrijven
verruimd zouden kunnen worden als de
milieudoelen gehaald zijn en de gewasonttrekking door bijvoorbeeld stijgende
opbrengsten dit wenselijk maakt. De
gebruiksnormen voor zomertarwe op de
klei en de zomergerst op zowel klei als
zand zouden nu al aangepast kunnen
worden. Mevrouw Hendriks zei toe de
onderzoeken die hier in het verleden al
over zijn geweest onder de aandacht te
brengen van de verantwoordelijke beleidsmakers en politici.
Het model dat men in de veehouderij wil
hanteren om gebruiksnormen te verruimen
met het kringloopmodel zou volgens de
NAV ook in de akkerbouw kunnen worden
toegepast. Voor consumptieaardappelen en
suikerbieten mag al een flexibele norm
worden toegepast als de opbrengsten
boven een bepaald niveau komen. Dit
model spreekt de NAV meer aan dan het
idee vanuit LTO en de staatssecretaris om
ruimere normen op de klei te geven in ruil
voor het gebruik van meer bewerkte mest.
De NAV is hier tegen omdat het niet
wetenschappelijk is aangetoond dat bewerkte mest tot minder emissie leidt dan

onbewerkte mest. Het onderzoek over een
reeks van jaren in Vredepeel van PPO laat
zien dat bewerkte mest niet leidde tot
minder uitstoot van mineralen naar het
grondwater, maar wel de bodemvruchtbaarheid benadeelde. Het leidde uiteindelijk
tot een opbrengstverlaging van 13 %, omdat
er minder koolstof werd aangevoerd. Dit is
ook precies het bezwaar dat de NAV heeft
aangevoerd. De NAV meent dat het gebruik van koolstofrijke meststoffen (meststoffen met hoog organisch stofgehalte),
juist gestimuleerd moet worden. Als dat
zonder extra emissie kan, dan heeft dat de
voorkeur boven dure bewerkte mest.
De NAV kan zich dan ook niet aan de
indruk onttrekken dat naast stimulering van
de verwerkingsplicht van mest in de veehouderij ook het opschroeven van de
afnamemogelijkheid een duidelijk veehouderijbelang dient en geen akkerbouwbelang.

A a n pa s s e n

uitrijregels

De NAV pleit voor gelijke uitrijregels in de
akkerbouw als in de veehouderij. Het
stimuleren van zoveel mogelijk voorjaarstoediening zorgt voor optimaal gebruik van
dierlijke mest. Daarom dienen ook vaste
dierlijke meststoffen, daar waar mogelijk, in
het voorjaar toegediend te worden. Het
uitrijden van vaste kippenmest in het
voorjaar in tarwe is zo’n voorbeeld, waarbij
de veehouderij geen inwerkplicht heeft en
de akkerbouw wel. Dat is de reden, waarom
dit alleen in het najaar kan worden toegediend met een inwerkplicht, hetgeen emissietechnisch nadeliger is dan in het voorjaar.
Ook het gebruik van groenbemesters moet
volgens de NAV worden gestimuleerd. Het
onderzaaien van een groenbemester in
tarwe zorgt er wel voor dat in het najaar
geen vaste mest hierop kan worden toegediend omdat er een inwerkplicht geldt en in
de veehouderij niet. Het uitrijden van
dierlijke mest kan volgens de NAV ook
alleen maar in het najaar met een groenbemester. Eventuele verscherping van de
uitrijregels zou hier mogelijk zijn. Mevrouw
Hendriks daagde ons uit met een wetenschappelijke onderbouwing te komen, die

blijkbaar niet voor de veehouderij geldt.

B o d e m v r u c h t b aa r h e i d
De NAV uitte nogmaals haar zorg over de
beschikbaarheid van voldoende organisch
rijke meststoffen. De beschikbaarheid van
compost neemt eerder af dan toe en ook
een verwerkingsplicht van dierlijke mest zal
er toe leiden dat het organische fosfaatrijke
deel naar het buitenland gaat en de koolstofarme delen ter beschikking staan van
de akkerbouw. Alle studies en studiegroepen op dit terrein benadrukken de noodzaak van het verhogen van de organische
stof in de grond. De voorstellen van mevrouw Dijksma lijken hier haaks op te
staan, ingegeven door veehouderijbelangen.
Ook één op één contracten met veehouders zou de kwaliteit van mest meer op de
akkerbouw kunnen afstemmen en de
veehouderij een meer grondgebonden
karakter kunnen geven. Mevrouw Hendriks
wees op het feit dat dit eerst ook als optie
genoemd was, maar is afgeschoten door de
veehouderij, daarbij opgemerkt dat de
NMV een duidelijk ander standpunt had.

Stuiven

v o o r ko m e n

De NAV heeft mevrouw Hendriks gewezen
op het feit dat de stuifproblematiek op de
zandgronden een fundamentelere aanpak
vergt. Het ad hoc beleid van de overheid in
de afgelopen jaren werkt averechts en leidt
tot veel schade. De NAV vindt dat alle
akkerbouwers in dergelijke gebieden
verplicht zijn om preventief anti-stuifmaatregelen (bijvoorbeeld het zaaien van gerst)
te nemen in ruil voor een soepeler beleid
bij het verlenen van een ontheffing van het
bovengronds uitrijden van runderdrijfmest
op stuifgevoelige gewassen en percelen.
Duospray met water heeft niet het gewenste effect van de benodigde korstvorming.
Ontheffing voor het bovengronds uitrijden
van runderdrijfmest als middel ter voorkoming van stuifschade levert minder milieunadelen op dan het achteraf te laat verlenen
van een ontheffing. De NAV is uitgenodigd
om nog dit jaar met het ministerie hierover
nader in gesprek te gaan.
Genoeg is Beter
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Oogst!
Het is oogsttijd in de akkerbouw. De
granen zijn nu wel binnen gehaald, veelal
onder zeer goede en dus droge omstandigheden. Het compenserend vermogen van
de natuur komt dan toch weer tot uiting.
De late ontwikkeling en bloei hebben niet
geleid tot een veel later oogsttijdstip. Ook
de ha-opbrengsten zijn heel redelijk. Wel
gleed de graanprijs aanvankelijk naar een
te laag niveau gezien de lage Europese
graanvoorraad per wisseling van het graanjaar op 1 juli: slechts 5 weken verbruik.
Doordat zowel de export vanuit de EU
groter is dan de verwachting en de graanen sojaoogst in Amerika tegenvalt, is de
graanmarkt nu weer wat vaster gestemd.
Het koude voorjaar gevolgd door de
droge zomer lijkt ook van grote invloed

d e

op de aardappel- en uienmarkt te worden.
Door de trage groei van deze gewassen
was er bij de aardappel- en uienmarkt
sprake van een ‘gat’ tussen de oude en de
nieuwe oogst. De hieruit ontstane krappe
verhouding op de dagmarkt en de prognoses voor de bewaaroogst zorgen voor
een goede prijsverwachting. Hiermee
biedt de markt weer kansen voor kostendekkende prijzen.
Naast het oogstwerk op de akkers moet
er ook in de belangenbehartiging het
nodige binnengehaald worden. Voor de
Nederlandse akkerbouw zijn teeltverordeningen en teeltonderzoek van groot
belang. Daartoe willen we samen met
de vakgroep akkerbouw van LTO en het
NAJK een producentenorganisatie

Overleg met Staatssecretaris
Dijksma over invulling GLB
Het periodieke overleg van de NAV
met het ministerie van Economische
Zaken op 2 juli behelsde vooral de
implementatie van de Nederlandse
uitvoering van de maatregelen in
het nieuwe Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. Met staatssecretaris Dijksma en haar ambtenaren
spraken we in het bijzonder over
de uitwerking van de verplichte
vergroeningsmaatregelen en de
overgang van de bedrijfstoeslagen
op basis van historische rechten
naar flat rate, een gelijk bedrag per
hectare.

Vlas

en hennep

De Europese Commissie heeft nadrukkelijk de (her)koppeling tussen een verhoogde bedrijfstoeslag en gewas mogelijk
gemaakt. De NAV heeft zich tot nu toe
ingezet om de vezelgewassen vlas en hennep op deze wijze tot aan 2019 te ondersteunen omdat deze teelten belangrijk zijn
voor de industriële continuïteit, de biodiversiteit en het streven naar meer herwinbare grondstoffen vanuit de akkerbouw.
De NAV-wens voor ondersteuning van de
teelt en verwerking van vezelgewassen in
Nederland sluit aan bij de ondersteuning
die Frankrijk en België bieden.

Z e t m e e l aa r d a p p e l e n
Vanuit de historische ondersteuning van
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de zetmeelaardappelteelt is er tot aan de
gelijke ha-premie in 2019 sprake van een
verhoogde toelage voor degenen die in
het verleden zetmeelaardappelen teelden.
De komende jaren geldt voor hen niet
de verplichting zetmeelaardappelen te
blijven telen. De NAV is altijd voor een
geleidelijke overgang naar flat rate geweest, onder het beding dat zo ‘n regeling
niet concurrerend zou zijn met andere
teelten: Voor wat hoort wat! Dus dat
voor een verhoogde bedrijfstoeslag dan
wel zetmeelaardappelteelt vereist is en
niet ingevuld kan worden met consumptieaardappelteelt. Frankrijk overweegt
dit systeem toe te passen. De NAV heeft
bij de staatssecretaris nogmaals aangedrongen op een tijdelijke herkoppeling in
Nederland voor zetmeelaardappelen.

S l ot e n

e n ta l u d s

Wat de invulling van vergroening betreft
ligt er nog geen regeringsvoorstel klaar.
Het is nog onduidelijk op welke wijze sloten, taluds en andere landschapselementen hierin meegenomen zullen worden.
De NAV heeft met argumenten benadrukt
dat sloten en taluds meegeteld dienen te
worden. Verder heeft de vakbond gepleit
voor een gelijke behandeling van gemengde bedrijven met een akkerbouwareaal
tot 30 ha en gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Het zou immers van de zotte
zijn dat een melkveebedrijf met daarnaast

v o o r z i t t e r
oprichten. Hiervoor heeft staatssecretaris Sharon Dijksma de deur op een kier
gezet, door te verklaren dat de benodigde
verplichtingen bespreekbaar zijn.
Nu er een Europees akkoord ligt over
het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, moet dit najaar de nationale
invulling van de vergroeningsmaatregelen
plaatsvinden. Vanuit de NAV is er onder
meer voor gepleit om ook de teelt van
eiwitgewassen onder de goed te keuren
maatregelen te krijgen en sloten en taluds
mee te tellen voor vergroening. We hopen
en vertrouwen er op dat we in de loop
van de winter werkbare, praktische en
financieel redelijke vergroeningsmaatregelen kunnen ‘oogsten’.

Teun de Jong

30 ha aardappelen niet aan vergroening
hoeft te doen en gespecialiseerde akkerbouwers wel! Vanzelfsprekend heeft
de NAV bij de staatssecretaris opnieuw
aangedrongen om de teelt van eiwitgewassen voor vergroening in aanmerking
te laten komen. Voor 1 november moet
het ministerie met voorstellen komen. De
NAV blijft in contact met EZ om voor de
Nederlandse akkerbouw goede en werkbare maatregelen te bedingen.

Winnaar
Vlagtwedde
Martijn Drenth uit Nieuw-Buinen heeft de
NAV-prijsvraag op de Vlagtwedder landbouwbeurs gewonnen. Tijdens de beurs konden bezoekers deelnemen door aan te geven
hoeveel een akkerbouwer ontvangt voor de
tarwe in een brood van € 2,20 en hoeveel
voor de gerst in een pilsje van € 2,50.
In een brood van 750 gram zit ongeveer
680 gram tarwe. Bij een tarweprijs van 20
eurocent per kg is het tarwe-aandeel in de
kostprijs 13,6 eurocent. In een pilsje van
200 cc zit ongeveer 35 gram gerst. Bij een
gerstprijs van 20 eurocent per kg is het
gerst-aandeel in de kostprijs 0,7 eurocent.
Martijn heeft inmiddels een cadeaubon
ontvangen.

Litouwen ondersteunt andere visie
op landbouwbeleid
Ter gelegenheid van het voorzitterschap van Litouwen van de Europese Unie, van juli tot en met december 2013 waren alle voorzitters van
de Kamercommissies van Landbouw
in de EU-landen uitgenodigd bij
het Litouwse Parlement. Hanny van
Geel sprak daar namens Via Campesina Europa in een panel met
o.a. het hoofd van het EU-bureau
DG Agri en de vicevoorzitter van
de EU-landbouwcommissie. In haar
toespraak en het daaropvolgende
debat presenteerde de voormalige
NAV-voorzitter de andere visie op
landbouwbeleid. De Litouwse gastheer ondersteunde het betoog van
harte.

moestuin. Er is nog veel duurzame kleinschalige landbouw die de dorpen voorziet
van voedsel en de plattelandsbevolking
van inkomen. Nu begint Litouwen de hete
adem van het neoliberale landbouwmodel te voelen. De eerste supermarkten
verrijzen aan de randen van steden. Vanaf
volgend jaar juni mag landbouwgrond ook
gekocht worden door buitenlandse partijen, dat was een voorwaarde voor toetreden. Men vreest stijging van grondprijzen door buitenlandse investeerders met
grootschalige plannen. Litouwen zoekt
naar mogelijkheden om de gezinsbedrijven gezond te houden en op het platteland leefbaarheid en werkgelegenheid te
behouden om de uittocht van jongeren
naar het buitenland te kunnen stoppen.

Europa hoeft niet te zorgen voor het
voedsel voor de groeiende wereldbevolking. Dat willen de boeren in andere continenten graag zelf doen. Als boeren de
kosten van productie kunnen verdienen
en hun markten niet overspoeld worden
met goedkope importen, kunnen ze hun
eigen bevolking voeden en producten
waar een koopkrachtige vraag voor is
verkopen.

Onafhankelijk

Zelfvoorziening
Concurrentiekracht op de wereldmarkt, daar draait het om volgens de
Europese Commissie. Daarom moeten
grenzen open en daar produceren waar
het goedkoopste kan. Wereldwijd en in
Europa ontvolkt het platteland, grond
wordt gekocht door grote (buitenlandse)
investeerders, de voormalige boeren zijn
de arbeidsmigranten in rijkere landen. De
zelfvoorzieningsgraad van regio’s daalt
en voedsel reist (in onderdelen) de hele
wereld over. Het motto van DSM: ‘als een
boer geen koe meer heeft moet hij melk
kopen, iedere producent minder is een
consument meer’ wordt in grote snelheid waarheid. Is dit wat we in Europa
willen met landbouw en platteland en met
onze natuurlijke bronnen als grond, water,
zaden?

Kleinschalig
Litouwen is een land zo groot als Nederland met veel water en bos en daartussen
grotere en kleinere landbouwbedrijven.
Veel mensen, aan de rand van de stad
en op het platteland eten ook uit eigen

Litouwen heeft in 1993 de onafhankelijkheid uitgeroepen. Slechts door weinig
andere landen werd deze onafhankelijkheid erkend. Ook de Russische troepen
bleven in het land. In augustus 1994
bezetten de Russen het gebouw van de
omroep. De Litouwse bevolking verzette
zich hiertegen en zes mensen kwamen,
door ingrijpen van het leger, om het leven.
De verontwaardiging van de bevolking
was zo groot dat ze uit het hele land met
bussen naar het parlement kwamen. De
mensen vormden een menselijk cordon
rond het parlementsgebouw, met de tanks
tegenover zich. Het Russische leger blies
de aftocht en verliet Litouwen. Toen pas
was het echt onafhankelijk. De parlementszaal waar de onafhankelijkheid is
uitgeroepen is in de oude stijl gebleven
om dat moment te eren. In een andere
zaal hangt de indrukwekkende foto van de
menselijke muur rond het parlementsgebouw. Door gezamenlijk aanwezig te zijn
heeft de Litouwse bevolking voor elkaar
gekregen wat velen niet voor mogelijk
hebben geacht, de Russische overmacht is
vertrokken en het land is onafhankelijk.

Voorbeeld
Dit is een voorbeeld om door te gaan op
de weg waar je in gelooft, omdat het toch
kan gebeuren tegen alle verwachtingen in.
Zoals de NAV blijft werken aan een ander
landbouwbeleid.

CZAV uit de
bocht
Was het vorig jaar LTO en Agrifirm die
over de graanprijzen uit de bocht gingen,
dit jaar is het CZAV. De voorschotprijs
van coöperatie CZAV is met 135 euro
per ton maal-, zomer- en baktarwe lager
dan in de voorgaande drie jaren en zeer
veel lager dan de recordvoorschotprijs
van 200 euro in 2012. Tja, dan heb je wat
uit te leggen. Ko Francke, adjunct-directeur bij CZAV legt uit ‘dat de voorschotprijs lager is door de forse productie, de
vraag uit China die de prijs nog enigszins
op peil houdt, maar de productie en vraag
zijn niet in evenwicht’. En dan komt het:
de voorschotprijs ligt rond de gemiddelde
kostprijs van graan. Verbazingwekkend dat
een adjunct directeur van een akkerbouwcoöperatie zo weinig benul heeft
van de echte kostprijs van graan. Al jaren
publiceert de NAV kostprijzen van graan
en andere producten. Voor 2013 komt de
gemiddelde voorbeeld-akkerbouwer Arie
Kleistreek uit op 27,8 eurocent per kilo
ofwel 278 euro per ton. Da’s het dubbele
van wat Francke denkt! De NAV heeft
Francke inmiddels de kostprijsberekening
uit de akkerbouwpraktijk toegestuurd.
De berekening kunt u vinden op de NAV-site
http://www.nav.nl/bereken-je-kostprijs

Ex-NAV-voorzitter naar ‘G20’
De belangrijkste wereldleiders zijn begin
september bijeen voor een G20 bijeenkomst om te spreken over belangrijke
problemen in de wereld. Het belang van
een ander landbouwbeleid is in een tegenbijeenkomst naast de G20 op wereldniveau besproken. Van 2 tot en met 6 september sprak ex-NAV-voorzitter Hanny
van Geel als vertegenwoordiger van Via
Campesina (de NAV is aangesloten bij
deze organisatie) op deze bijeenkomsten
in St. Petersburg en Moskou over onder
meer landbouw en handel. In het oktobernummer doet Hanny verslag van haar
bevindingen op de wereldbijeenkomst.

Genoeg is Beter
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Jammer genoeg was de reactie van de
aardappeltelers op een goed seizoen weer
als vanouds: areaaluitbreiding. In de EU-5
is die uitbreiding ca. 6%. Het krappe
aanbod van 2012 had drie oorzaken: een
forse areaalkrimp, een opbrengst die bijna
10% onder het 10-jarig gemiddelde lag en
door de slechte herfst konden vooral in
Engeland enige honderdduizenden tonnen
niet geoogst worden.

P r i j s v e rwac h t i n g
De areaaluitbreiding in 2013 met 6% in
combinatie met een gemiddelde opbrengst
en alle hectares oogstbaar, zouden leiden tot
een forse toename van het aanbod en dan
zouden de prijzen alleen maar tegen kunnen

Peulenparade
Bonen, kikkererwten, linzen, kapucijners,
maar ook lupinen en soja of andere peulvruchten zijn een prima bron van plantaardige eiwitten. Ze vormen een goede basis
van de maaltijd en passen in een verantwoord menu. Ook is de bonenteelt goed
voor de bodemvruchtbaarheid en het binden van stikstof. Maar in eerste instantie
is de boon in al zijn verschijningsvormen
vooral lekker! Alle reden om de peulvrucht
de plek te geven op het menu die hij verdient. Alleen…wat doe je ermee?
Urgenda en de Bruine Bonenbende slaan
vanaf 2 september t/m 10 oktober, de Dag
van de Duurzaamheid, de handen ineen om
heel Nederland aan de boon te krijgen. De
Rijksoverheid, cateraars Sodexo, Eurest
en Albron, het Voedingscentrum, culinair
journalisten en andere partijen sluiten zich
bij deze Parade aan. De Haagse ministeries
geven in estafettevorm steeds één week het
goede voorbeeld door veel bonen op het
menu in hun bedrijfsrestaurants te zetten.
De Urgenda Foodtruck luistert de estafette op met innovatieve bonenhapjes. Ze
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vallen. Echter in 2013 hebben we te maken
met een matig groeiseizoen voor aardappelen: een laat en koud voorjaar en daarna
droogte en warmte. Op dit moment liggen
de proefrooiingen 10 tot 20% lager dan
normaal. En vooral in Duitsland, waar het
zuiden met enorme wateroverlast te kampen
heeft gehad, wordt een fors lagere oogst
verwacht. Als de groeiachterstand in Nederland en andere EU-5 landen blijft tot het
einde van het seizoen, dan komt de hoeveelheid aardappelen in de EU-5 weer op het
niveau van seizoen 2012. Het prijsniveau zou
wel iets lager kunnen blijven aangezien
minder prijsopjagende vraag uit Engeland is
te verwachten. Ferdi Buffen van Weuthen
voorziet vanaf november prijzen voor vrije
fritesaardappelen van 18 tot 22 euro.

Gered

door weer

Omdat het areaal onder normale omstandigheden te groot is voor goede prijzen,
zal de nagroei en vooral het uitblijven
daarvan, het verschil maken. Als de nagroei beperkt is, dan zijn we weer voor
de zoveelste keer gered door het weer.
Het huidige areaal is een groot risico
voor een rendabele aardappelteelt.

zijn ook te vinden op de vakbeurs Gastvrij
Rotterdam op 23 september en sluiten de
Peulenparade spetterend af op 10-10, de Dag
van de Duurzaamheid. De NAV juicht de
promotie van peulvruchten van harte toe!
Kijk voor meer informatie op
www.urgenda.nl/projecten/duurzaam-voedsel/
Peulenparade.php

Heffing
ongewenst
Als het aan staatssecretaris Dijksma ligt
komt er geen heffing op gewasbeschermingsmiddelen. Het voorstel voor zo’n
heffing vanuit de Tweede Kamer, vergelijkbaar met heffingen die in Denemarken en
Noorwegen zijn ingevoerd, zou leiden tot
ongewenste kostenverhogingen voor boeren, schrijft Dijksma aan de Tweede Kamer.
Bovendien zijn er volgens haar goede andere methoden om de milieu-effecten van
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
te verminderen. De NAV is het eens met
de opstelling van de staatssecretaris.

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

Oogst 2012 is voor de telers van
fritesaardappelen een mooi jaar
geweest. Het hele seizoen hebben
de prijzen op de vrije markt (flink)
boven de kostprijs gelegen. En
omdat aan het eind van het seizoen
het aanbod krap werd, zijn de contractprijzen voor 2013 flink gestegen, maar liggen over het algemeen
nog steeds onder de kostprijs.

Nu lid worden

Aardappelmarkt 2013:
de nag roei kan het verschil maken

Gratis kennis maken
met de NAV!
Nog geen lid van de enige echte,
onafhankelijke en sectorale vakbond
van en voor akkerbouwers, de NAV?
Word dan lid. Da’s nu heel aantrekkelijk: tot 1 januari 2014 betaalt u € 0,-.
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 2014 is de contributie
slechts € 0,-.
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 op www.nav.nl of
pak de telefoon (0168 – 329130).

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081
Regio Noord
Jelte Wiersma
0594 – 688 804
Regio Noordoost
Jos Steenhuis
0591 - 349 468
Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611
Regio Noord-Holland
Joop de Heer
0224 - 541 277
Regio Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211
Regio Zuid
Kees van Dijk
0167 - 502 211
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