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Boerenacties gevolg van falend beleid
De afgelopen weken zijn in diverse Europese landen boeren in actie gekomen
tegen de lage opbrengstprijzen van hun
producten. Varkenshouders en melkveehouders stellen, dat ze op dit moment bij
lange na niet de kostprijs voor hun producten ontvangen. Zij eisen van vooral
de retail betere prijzen voor hun producten en verlangen steun van de overheid
om deze crisissituatie aan te pakken.
Akkerbouwers en tuinders worden wel vaker
met lage tot zeer lage prijzen van hun producten
geconfronteerd. De lage aardappelprijzen op de
vrije markt, die een groot deel van het seizoen
minder dan een kwart van de kostprijs bedroegen, liggen iedereen nog vers in het geheugen.
En de gevolgen daarvan voor de liquiditeitspositie zullen de meeste akkerbouwers nog dagelijks
ondervinden. Dus dat boeren aandacht vragen
voor hun penibele situatie is terecht. En dat de
prijzen die boeren ontvangen voor hun produc-

ten structureel te laag zijn om voor de toekomst
een gezonde en duurzame landbouw te garanderen is iets waar de NAV al langer op wijst.

Hoe komen we uit de huidige crisis?
De NAV ziet de huidige situatie niet als een
crisis, een incident, maar als een structureel
gevolg van het huidige landbouwbeleid. In
een volledig vrije (wereld)markt zullen primaire
producenten nooit een structureel renderende
prijs voor hun producten ontvangen, omdat
het feitelijk en door de mededingingswetgeving onmogelijk is vraag en aanbod op elkaar
af te stemmen. Hiervoor is een overheid nodig,
die bereid is zo nodig te reguleren en boeren
de mogelijkheid biedt onderling afspraken te
maken over productievolume, prijs en kwaliteit. Voor een structurele oplossing is dus een
fundamentele verandering van het beleid nodig.
De NAV pleit hier al jarenlang voor en misschien
dat de huidige ‘crisis’ kan leiden tot meer medestanders.

Invoering equivalente maatregelen verruimt
afzetmogelijkheden mestmarkt
Op dit moment pleiten LTO en de veehouderijvakbonden wederom voor uitstel van de uitrijtermijn voor drijfmest.
Een typisch voorbeeld van ad hoc beleid, vooral ingegeven door de overspannen mestmarkt zonder dat er echt
sprake is van een calamiteit in de afzetmogelijkheden.
Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar
zowel de veehouderij als de akkerbouw uiteindelijk niets mee opschieten en wat de risico’s
op meer onbenutte mineralen juist vergroot.
Daar komt nog bij dat de nitraatproblematiek
in ZO Nederland nog steeds niet is opgelost
waardoor de gewasnormen voor stikstof in de
akkerbouw juist zijn verlaagd met 20%.

Ruimte
Er is in Nederland best ruimte voor meer afzetmogelijkheden van mest, maar dan moeten de
emissies naar grond- en oppervlaktewater juist
eerder nog afnemen dan toenemen, terwijl met
een verlenging van de uitrijtermijn van drijfmest

het omgekeerde gebeurt. Met de aanvraag van
equivalente maatregelen (alternatieve maatregelen om de milieunorm te halen) heeft de
NAV samen met LTO Vakgroep Akkerbouw in
het voorjaar al gepleit voor extra stikstof of fosfaat op bedrijfsniveau, als het milieu daarmee
niet extra belast wordt. Dit is precies wat binnen de huidige mestwetgeving mogelijk is. Er
zijn drie mogelijkheden op bedrijfsniveau om
hiervoor in aanmerking te komen. In de eerste
plaats moeten hogere opbrengsten dan gemiddeld zowel op het zand als de klei door de extra
onttrekking van mineralen ook extra aanvoermogelijkheden bieden voor stikstof en fosfaat
(zie www.nav.nl voor de voorstellen op gewasniveau). Voorwaarde is om juist niet meer dan
100kg stikstof per ha aan te voeren uit drijfmest
en dit alleen voor 1 juli. Als tweede mogelijkheid is gekozen voor extra stikstofgebruik, indien men met de eerste mogelijkheid niet uitkomt, om dan juist af te zien van drijfmest op
bedrijfsniveau in ruil voor het gebruik van mineraalconcentraten en/of kunstmest. Bij snel
werkende mineraalsoorten is er minder kans op
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Wat kunnen boeren nu doen?
Een fundamentele beleidsverandering is niet
morgen gerealiseerd. Kunnen boeren dan alleen afwachten? Zeker niet! Om een betere
marktpositie te krijgen is kracht nodig, iets wat
individueel in de markt opererende boeren niet
hebben. Een bundeling van krachten kan al een
minder afhankelijke positie geven, zoals samen
leveringscontracten afsluiten, betere voorwaarden bedingen en zelf een rekening schrijven in
plaats van afwachten tot de afnemer de afrekening stuurt. Hoe meer boeren daadwerkelijk in
actie komen om hun positie te versterken, hoe
meer de samenleving ook bereid zal zijn het
landbouw- en voedselbeleid in goede richting bij
te stellen. De acties van de afgelopen tijd kunnen helpen om de samenleving duidelijk te maken dat er echt iets helemaal mis is. Maar die
acties moeten niet het einde zijn van wat boeren
ondernemen, maar juist het begin van een fundamentele wijziging van hoe boeren de afzet van
hun producten regelen. Mensen hebben iedere
dag voedsel nodig en dat produceren wij! Boer
en burger hebben elkaar nodig.

uitspoeling. Deze optie is misschien interessant
voor bedrijven in ZO Nederland, die al met een
extra korting geconfronteerd worden. Tot slot is
er nog de mogelijkheid om via rijenbemesting
extra aanvoermogelijkheden te creëren, omdat
er ook hierbij minder risico is op mineraalverliezen naar het milieu.

Equivalente maatregelen enige oplossing
De NAV vindt het vreemd dat nu ook LTO Vakgroep Akkerbouw zich schaart achter een verruiming van de uitrijmogelijkheid, terwijl dit eigenlijk haaks staat op ons gezamenlijk verzoek
om equivalente maatregelen in te laten voeren
met juist een beperking van de drijfmestgift.
De meeste akkerbouwers hebben hun huidige
fosfaat- of stikstofquotum al vol en daar helpt
een verruimde uitrijperiode niet voor. De enige
oplossing voor meer afzetmogelijkheden voor
de mestmarkt is de invoering van de equivalente
maatregelen in de akkerbouw. Deze maatregelen
hadden al lang ingevoerd moeten zijn, maar het
Ministerie blijft maar dralen. Een gezamenlijke
inspanning van de veehouderij en akkerbouw
zou op deze manier veel vruchtbaarder zijn voor
bodem, mestmarkt en milieu dan een jaarlijks
pleidooi voor verruiming van de uitrijtermijn voor
drijfmest.
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Van de Voorzitter
Het oogstseizoen van 2015 is goed op weg, nu
de graanoogst zo goed als klaar is. Helaas is
het prijsniveau aan de lage kant. De prijsvorming is natuurlijk wel een voorbeeld van het
kwetsbare marktevenwicht in agrarische markten, waarbij een kleine meerproductie, vanwege
ontbreken van extra afzet, tot een scherpe prijsdaling leidt. Het vizier kan gericht worden op de
hoofdgewassen als aardappelen
en
uien. Op deze
markten doet
zich een omgekeerde beweging voor;
als gevolg van
de trage groei
in het koude
voorjaar blijven de opbrengsten achter, waardoor er sprake lijkt te zijn van krappe markten.
Dit omgekeerde beeld ten opzichte van vorig
jaar leidt richting kostendekkende prijzen. Dit
gegeven klinkt ons natuurlijk heel bekend in de
oren; we hebben niet voor niets de slogan ‘Genoeg is Beter’... Het is alleen zo lastig om marktevenwicht als boeren te organiseren, door be-

Oogst 2015
perkingen vanuit de overheid (kartelwetgeving)
of gebrek aan organisatiegraad bij de afzet. Dus
zullen we voor de vrije producten van de grillen
van de natuur afhankelijk blijven!

kan weren of heffingen instellen. Wij blijven
strijden voor een Europese aanpak van deze
problematieken, waarbij een gelijk speelveld
gewaarborgd blijft.

Natuurlijk heeft niet enkel de akkerbouw te
maken met marktwerking en prijsfluctuatie. In
de veehouderij voelt men nu deze principes
door middel van lage prijzen ook danig in de
portemonnee. Het is opvallend dat zowel in
de vleesvee- als melkveehouderij de roep om
overheidsregulatie van de agrarische markten
nu luid klinkt. De bal is begonnen te rollen bij
de activistische Fransen, maar is overgenomen
door Belgen, Duitsers en Zuid- en MiddenEuropese landen, waar boeren met lange marsen steun vragen van de nationale regeringen
om de inkomenspositie op te krikken. Als NAV
staan wij al sinds de oprichting een marktbeleid
met spelregels voor, om aanbod en afzet met
elkaar in evenwicht te krijgen tegen kostendekkende prijzen. Bij ons ging de vlag dan ook niet
uit bij de aankondiging dat de suikerquotering
opgeheven zal worden... Maar we accepteren
ook geen renationalisering van het Europese
landbouwbeleid, waarbij iedere lidstaat weer
naar eigen goeddunken landbouwproducten

Ook voor ‘kleine’ problemen willen we als NAV de
belangen van de Nederlandse akkerbouw veilig
stellen. Voorbeelden hiervan zijn de extra inzet
om tot hogere bemestingsnormen te komen bij
de stijgende gewasopbrengsten. Om de achteruitgang in bodemvruchtbaarheid in te dammen
is aanpassing van deze normen noodzakelijk.
Ook voor de bescherming van de gewassen tegen muizenvraat, waarbij in sommige landsdelen complete percelen vernietigd zijn, moeten
we aansluiten bij de Europese praktijk. Hierbij
kan in uiterste gevallen het gewas ook met een
gecontroleerde chemische bestrijding plaats
vinden. Op initiatief van de NAV heeft de BO
Akkerbouw hiervoor met succes een ontheffing
onder voorwaarden bedongen. Op grond van
de te verkrijgen ervaringen proberen we hier
een doorbraak te bereiken richting moderne,
veilige en effectieve middelen.

Vrijstelling voor bestrijding van muizen
in de akkerbouw
De NAV heeft in juni alarm geslagen
over het optreden van muizenschade
in akkerbouwgewassen. De problemen deden zich in eerste instantie
vooral voor in percelen graszaad
en wintergranen aan de rand van
het weidegebied wat vorig jaar het
zwaarst is getroffen.

Inventarisatie
Uit een NAV-inventarisatie bleek Friesland inderdaad het zwaarst getroffen, maar zelfs tot in
Zeeland werd schade gemeld. De ondernomen
acties zoals gebruik van de verzuipmachine (in
een eerder stadium), zwavel, bermen maaien en
roofvogelpalen plaatsen hadden allemaal onvoldoende effect. Met een brief aan de staatssecretaris en deelname aan het bestuurlijk
overleg op het Ministerie heeft de NAV gepleit
voor een tijdelijke vrijstelling voor chemische
bestrijding. Het resultaat is dat de Brancheorganisatie Akkerbouw, waar de NAV en LTO deel
van uitmaken, de Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) heeft gevraagd een vrijstelling aan te vragen voor aluminiumfosfide (Luxan
mollentabletten) in akkerbouwgewassen.

Vrijstelling verleend
De staatssecretaris heeft de vrijstelling verleend
per 18 augustus 2015. De vrijstelling geldt voor
120 dagen voor de teelt van wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en
overige wortel- en knolgewassen in de provincie
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Friesland, uitgezonderd de Friese Waddeneilanden, de provincie Groningen, in het gebied ten
noorden van de A7 en de provincie Flevoland,
uitsluitend de gemeentes Noordoostpolder en
Urk. Toepassing mag alleen door mensen die
in het bezit zijn van een bewijs vakbekwaamheid Mollen- en Woelrattenbestrijding en alleen
na een verklaring van een deskundige dat de
schade is veroorzaakt door veldmuizen en dat
toepassing noodzakelijk is. De NVWA wijst deskundigen aan, die met een protocol de schade
komen vaststellen. Hiermee kan de toepasser
bij de distributeur van het middel (Edialux) de
mollentabletten aanschaffen.
Voor de meeste graszaad- en graanpercelen
komt de vrijstelling helaas niet meer op tijd, maar
met de inzet van dit middel kan wel voorkomen
worden dat het probleem zich verplaatst naar andere gewassen als peen en aardappel. De NAV
is verheugd, dat haar inspanningen in samenwerking met LTO en de CEMP dit resultaat hebben opgeleverd. Door de voorwaarden aan het
gebruik zal het middel alleen worden toegepast
daar waar werkelijk een noodsituatie dreigt en
akkerbouwers geen andere maatregelen tot hun
beschikking hebben om grote schade te voorkomen. De NAV vindt dat hiermee een goede
balans is gevonden tussen akkerbouwkundige
noodzaak en milieubeheer. Dit is een tijdelijke oplossing die geen 100% doding van de muizen zal
geven. De NAV blijft zich inzetten voor een meer
structurele oplossing voor iedereen.



Teun de Jong

Reactie RVO over
vanggewassen voor
de vergroening
De NAV heeft bij RVO geprotesteerd tegen het
besluit om, bij gewijzigde zaaidatum van de
voor de vergroening tellende vanggewassen,
uit te gaan van de datum dat de wijziging is
gemeld bij RVO en dan pas de verplichte tien
weken te laten ingaan. De NAV is blij dat RVO
snel en positief heeft gereageerd en haar fout
heeft hersteld: de werkelijke zaaidatum van het
gewas telt.
De NAV heeft ook bij RVO verzocht om het mogelijk te maken om gedurende het jaar percelen te kunnen toevoegen voor de vergroening.
Nu mag je alleen percelen laten vervallen, mits
je boven de 5% blijft, maar geen percelen toevoegen. Je mag dus geen percelen ruilen. Het
antwoord van RVO daarop is, dat zij vooralsnog adviseren om het hele bedrijf op te geven
om zo flexibel mogelijk te zijn. Daarmee lijkt
dit punt wat de NAV betreft in ieder geval met
ingang van volgend jaar opgelost. Mochten er
dit jaar problemen optreden hierover, dan horen wij dat graag.

Elke maand laten we onder de titel ‘NAV-er
in beeld’ een NAV-lid aan het woord. Deze
keer Jan van ‘t Hul die intensief en met
passie met zijn vak bezig is onder andere
door extra aandacht te hebben voor zijn
bodem en bodemleven met Niet-Kerende
Grondbewerking (NKG)

Jan van ‘t Hul: ‘Niet-kerende Grondbewerking is een goede optie’
Jan heeft een akkerbouwbedrijf in Nieuw Vennep
en omgeving. De grondsoort is zeer gevarieerd,
klei tussen de 20 en 60 % afslibbaar. Het bedrijf
heeft zijn grote passie. Het bedrijf is momenteel
bijna 100% NKG. Er wordt dus nagenoeg niet
meer geploegd. In de eerste jaren werden er bepaalde NKG technieken toegepast, maar vervolgens wel ploegen. Sinds vorig jaar is bijna zijn
gehele bedrijf niet-kerend.
Verder vindt Jan het niet verstandig alle machines zelf te willen hebben, maar machines
te delen met collega’s c.q. te huren, waardoor
de aanschaf eenvoudiger wordt en de machine
door het grotere areaal beter benut word. Ook
wat de machinale bewerkingen betreft valt er
volgens Jan nog heel veel te leren.

Voordelen NKG
‘Om NKG voor elkaar te krijgen moet je de eigenschappen van je land (je verschillende percelen)
goed kennen. Ook al blijft het voortdurend leren.
De grote pluspunten zijn dat je meteen merkt,
dat het draagkrachtvermogen van je grond met
machinale bewerkingen enorm verbetert, bijvoorbeeld met bietenrooien. Ook heb je minder
energieverbruik. Maar het komt meer op je management kwaliteiten neer. Het weer bepaalt nóg
meer je agenda! Je slagkracht word wel groter,
maar je moet leren, nog beter met de omstandigheden van weer, land en natuur te werken.’
Als ander groot voordeel ziet Jan beter behoud
van organische stof. ‘Het geeft het bodemleven een boost. Daardoor is je grond beter bestand tegen slechte weersomstandigheden. De
gevolgen van de extremen van de afgelopen jaren zijn niet zozeer te wijten aan het weer, maar
meer en meer aan de verslechterde grondcondities. Dit is door middel van NKG te verbeteren.
Het water wordt bij NKG meestal beter afgevoerd op een natuurlijke wijze en de capillaire
werking van de grond is vaak ook weer beter.’

‘Nederland verbeeldt zich ver voorop te lopen
qua landbouw... maar bij NKG is dit beslist niet
het geval. Over onkruidbeheersing is er een groot
kennis tekort, het is nog één grote zoektocht
naar de juiste machinale technieken.’Jan is nu
4 à 5 jaar met NKG bezig en legt uit wat je er
voor moet doen: ‘Je moet van alle maaigewassen
de plantenresten hakselen en licht bewerken zodat de plantenresten in aanraking met de grond
komen en het bodem-leven er mee aan de slag
kan. In de eerste jaren moet je hiernaast ook nog
extra voedingstoffen toevoegen.’

Kennis delen
Jan heeft een duidelijke mening: ‘NKG: je moet
het gewoon doen. Er gaan altijd dingen fout maar
door het te doen leert men. En door kennis te blijven delen in een studieclub met vakgenoten die
ook NKG toepassen.’ Deze studieclub is opnieuw
opgericht door praktiserende boeren die hun kennis willen delen. Dit omdat de eerste studieclub
NKG door het wegvallen van de subsidie werd
opgeheven. Na een jaar niets, zijn er, onder begeleiding van Sander Bernaerts (NKG adviseur
www.naturim.nl), nu 3 studie groepen NKG, namelijk Zuidwest (met Zeeland, West Brabant en
Zuidholland), Haarlemmermeer en omstreken,
Wieringermeer met een stukje Friesland.
‘Door ervaringen delen te delen kom je verder en
anders blijf je stil staan. Je doet het met elkaar,
alleen kan het niet. In een studieclub is het halen
en brengen. Je moet open staan en willen delen,
om vooruit te geraken.’

wordt door de Cosun ook op prijs gesteld, de lijnen zijn kort.’

Korte lijnen NAV
De korte lijnen binnen de NAV zijn voor Jan een
van de hoofdredenen dat hij destijds lid is geworden van de NAV. ‘De NAV past gewoon bij
mij. De korte lijnen zijn een groot pluspunt en
geven de NAV grote slagkracht naar de politiek,
Ministerie en staatssecretaris. Het akkerbouwbelang staat voorop. Je komt als akkerbouwer
via de NAV ook gemakkelijk in contact met andere akkerbouwers uit Nederland, bijvoorbeeld
op de ledenvergadering.’ Dat vindt hij ook een
van de sterke punten van de NAV, minstens één
landelijke vergadering per jaar waar ieder lid
welkom is. Je moet dan alleen wel de moeite nemen om te gaan. Ook is het fijn dat de NAV een
initiatief als Veldleeuwerik steunt.
Tot slot vindt Jan: de NAV, hier zou iedere akkerbouwer lid van moeten zijn!

Bouwplan:
• Zaaizaadteelt t.b.v. voor vermeerdering:
blauwmaanzaad, koolzaad, Japanse haver
• Graan
• Suikerbieten
• Rode en gele ui
• Kleinschalige zomerbloemen
• Groenbemesters: afhankelijk van het tijdstip in
jaar en het volggewas: Japanse haver, bladrammenas en gele mosterd. Streven is het
land zo lang mogelijk groen te houden.

De NAV-werkgroep Suiker
‘Hiervoor ben ik gevraagd, omdat het van belang
is commissieleden te hebben uit het gehele land.
Suiker is een belangrijk product, maar ook onze
industrie Cosun. Het is goed dat er ook via de
andere kant naar onze suikerindustrie gekeken
wordt. De mening van de NAV-werkgroep Suiker

Nevenactiviteiten:
Voorzitter van Uien studieclub Haarlemmermeer
en omstreken
Lid NKG studieclub Haarlemmermeer en Flevoland
Lid Veldleeuwerik Haarlemmermeer en omstreken
Hobby: Zwemmen.
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En wat deed de NAV nog
meer in juli/augustus?

juli en
augustus

• De NAV heeft zich ingeschreven in het EU transparantieregister (http://ec.europa.eu/
transparencyregister). Dit register heeft tot doel om voor iedereen duidelijk te maken welke
organisaties of personen zich interesseren voor de besluiten van de EU. Voor de NAV heeft het
als voordeel, dat we door de EU actief op de hoogte worden gehouden van mogelijkheden om
een zienswijze in te dienen over bepaalde onderwerpen. Bovendien zijn nu ook de door ons
ingediende zienswijzen openbaar.
• Mede namens de NAV is er een beroepsschrift ingediend bij de rechtbank tegen de aanwijzing van
de Bildtdijken en het aangrenzende akkerland tot beschermd dorpsgezicht.
• Op 13 juli is er een zomeravond excursie gehouden voor de leden en geïnteresseerden in de regio
Noord. Zo’n 35 mensen kwamen bijeen op het bedrijf van Frans Gerbens, waar na een korte uitleg
van Teun de Jong over recente zaken, het bedrijf werd bezocht, gevolgd door een barbecue.
• De NAV heeft een lijst gemaakt van punten over het GLB en de vergroening om te bespreken met
de beleidsmakers.

Nieuwe DTG-lijst
Er is een nieuwe DTG-lijst gepubliceerd, een
lijst waarop alle gewassen en gewasgroepen
staan die worden gebruikt bij de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen. Op de nieuwe
lijst staat lupine vermeld op verschillende
plaatsen. Dat betekent, dat als een toelating
geldt voor een groep gewassen waar lupine
nu onder staat, deze toelating automatisch
ook geldt voor lupine. Hiermee krijgen de lupinetelers meer mogelijkheden om ziekten,
plagen en onkruiden te beheersen.

Raad voor regionaal
veevoer
Afgelopen juli is de eerste bijeenkomst geweest
van de Raad voor regionaal veevoer. Milieudefensie heeft deze raad opgericht om obstakels
en kennisvragen te inventariseren die een snelle
overgang naar het gebruik van meer regionaal
geproduceerd eiwitrijk veevoer (o.a. erwten,
veldbonen, soja) in de weg staan. In de raad
hebben praktijkmensen uit de landbouwwereld
zitting, die in het werkveld (regionaal) veevoer
werkzaam zijn. Ook de NAV in de persoon van
Hans van Kessel neemt hieraan deel. Belangrijke knelpunten die de regionale productie en het
gebruik van eiwitrijk veevoer in de weg staan zijn
de bestaande handelsafspraken, het rendement
van regionaal geproduceerd eiwitrijk veevoer,
met als gevolg een geringe beschikbaarheid die
opschalen in de weg staat en dat de consument
niet genegen is om de noodzakelijke meerprijs
op tafel te leggen. In oktober vindt een tweede
bijeenkomst plaats.

Nieuwe toepassingen
eiwitgewassen
In mei/juni heeft een groepje studenten van de
Wageningen Universiteit zich in opdracht van de
NAV bezig gehouden met het zoeken van nieuwe
toepassingsmogelijkheden voor producten van
in Nederland geteelde eiwitgewassen, met name
soja en lupine. Daarbij hebben ze een volgorde
aangegeven van haalbaarheid, gebaseerd op
onder andere de hoeveelheid eiwitproduct die
kan worden gebruikt, de beschikbaarheid van
een Nederlandse verwerker en de afzetmarkt
van het eindproduct. De resultaten zijn gepresenteerd aan de Werkgroep Plantaardig Eiwit.
De werkgroep gaat er mee aan de slag.

Nieuwe opmaak
Genoeg is Beter
De NAV wil graag met haar tijd meegaan en
heeft daarom zoals u heeft kunnen zien de opmaak van haar ledenblad veranderd. We hopen
dat u dit een positieve verandering vindt en horen graag uw mening. Het is de bedoeling dat
er elke maand een andere foto op de voorkant
komt. Daarvoor roepen wij u op om foto’s in te
sturen naar info@nav.nl. De mooiste foto wordt
geplaatst met de naam van de maker er bij, de
andere foto’s willen wij graag gebruiken voor de
Facebook pagina.
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Word dan nu lid. Dat is nu heel aantrekkelijk:
tot 1 januari 2016 betaalt u € 50,-. 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 € 50,-.
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).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond
Groeneweg 62
4759 BB Noordhoek
tel
fax

0168 - 329 130
0168 - 328 735

e-mail info@nav.nl
website www.nav.nl
@NAV_AkkerBouwer
Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond

Contactpersonen
Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081
Regio Noord
Ytzen Pieter van der Werff
06 - 20 40 42 66

Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611
Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39
foto voorpagina: Corina Hermus
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Nog geen lid van de enige echte,
onafhankelijke en sectorale vakbond van
en voor akkerbouwers, de NAV?

Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Agenda
6 en 7 september: Acties in Brussel.
Voor details zie www.nav.nl.

Voordelig
kennismaken
met de NAV!

Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

