Genoeg is beter

Het ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Wateroverlast
Grote delen van Nederland hebben te
maken met wateroverlast. Van NAV’er
Piet Hermus werd een opiniestukstuk
geplaatst in Trouw op 14 september
2015. Hieronder zijn verhaal.

Weer raak

Een paar weken geleden was het weer raak,
verzopen gewassen bij mij in West-Brabant. Zelf
heb ik ook schade. Ik kan mijn leven in twee
delen verdelen met betrekking tot weerscalamiteiten. Sinds 1998 hebben we hier regelmatig te
maken met extreme neerslag daarvoor eigenlijk
nooit. Het klimaat verandert en dat resulteert in
schade in gewassen.
In 2002, 2005, 2006, 2011, 2013 en 2015 waren we hier rond Zevenbergen - Zevenbergschen
Hoek aan de beurt. Waarschijnlijk zie ik nog een
paar jaar over het hoofd. Geulen graven om het
overvloedige water af te voeren, is intussen een
normale terugkerende jaarlijkse bezigheid. Sinds
circa 2006 kun je gewassen verzekeren tegen
weerscalamiteiten, wat ik dan ook logischerwijs
doe om de ergste klappen op te kunnen vangen.

Ondernemersrisico?
Schade door extreem weer wordt beschouwd
als een normaal ondernemersrisico, maar is het
in mijn ogen niet. Waarom niet? Omdat het ligt
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aan de klimaatsverandering, veroorzaakt door
broeikasgassen, volgens ook onze overheid en
wetenschappers, door overvloedig verbruik van
fossiele brandstoffen door de gehele bevolking.
De economische gevolgen via gewasschade
komen voornamelijk op het bordje van akkerbouwers en tuinders, zoals u en ik. Het ging er
mij bij mijn opiniestuk in Trouw om dat de burger
met een leuke baan, leuk salaris en een mening,
die bijvoorbeeld Trouw, NRC, Volkskrant of AD
leest (dus niet de regionale kranten) weet wat
er hier gebeurt. De klimaatsverandering vergalt
eigenlijk al 17 jaar van mijn leven.

Ik zie bovendien een integrale samenhang
tussen klimaatsverandering, de gevolgen, de
weersextremen en de rol die de plantaardige
landbouw kan hebben om dit mee op te lossen.
Veel boeren zetten namelijk met hun gewassen
en weilanden via zonlicht CO2 om in zuurstof
en voedingsmiddelenenergie. De landbouw is
de enige maatschappelijke sector die dat kan.
Alle andere maatschappelijke sectoren nemen
zuurstof en produceren alleen maar CO2. Dat de
boer kritiek krijgt van tal van mensen die alleen
nemen en vervuilen heeft dan iets raars in zich,
iets brutaals, iets immoreels.

Urgenda

Waar het om gaat is dat we maatschappelijke
partners zoeken, ook binnen de andere landbouwsectoren. Het feit dat wij CO2 vast kunnen
leggen, is een deeloplossing en een fantastische kans om actief de maatschappij tegemoet
te treden in plaats van reactief. Ook goed qua
PR, voor de landbouw als geheel en zeker voor
de akkerbouw. Marjan Minnesma van Urgenda
nodigde me uit om een etappe in The Climate
Miles, die ze in november houdt in aanloop naar
de wereldklimaattop in Parijs mee te lopen om
eens over deze materie te babbelen. Landbouw
als oplossing in plaats van als probleem, zo
mailde ze me terug. Wie had dat gedacht?

Nadat ik na de overvloedige regen uitgegraven
was, had ik een Eureka-moment. Wij boeren
moeten ons misschien aansluiten bij Urgenda.
Ik stuurde hen een mail, welke onlangs te lezen
was in het ledenblad van ZLTO. Ik ben naast
NAV-er (uiteraard!) ook ZLTO-afdelingsbestuurder, omdat ik niet eendimensionaal in elkaar
zit. Sectoren hebben elkaar gewoon nodig. Ik
denk in kringlopen. Urgenda daagde de Staat,
waarna de rechter een paar maanden geleden
deze veroordeelde om meer te doen tegen de
klimaatsverandering door meer te doen tegen
de broeikasgasuitstoot. Ik voelde me gesteund
in mijn mening dat de schade door weersextremen geen normaal ondernemingsrisico is. De
Staat als vertegenwoordiger van de consumerende, dus vervuilende burger kan haar handen
hier niet zo maar vanaf trekken.

Piet Hermus, Zevenbergschen Hoek

Handelsverdragen van de EU met de VS en Canada
Voor het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) zijn de onderhandelingen al afgerond. Het resultaat moet
nog worden goedgekeurd door in ieder geval de Europese Raad van Ministers en het Europarlement. Over
het verdrag met de VS (TTIP) wordt
nog onderhandeld.
De NAV pleit ervoor om landbouw buiten de verdragen te houden, vanwege onder andere het
ongelijke speelveld, dat door de verschillen in
productievoorwaarden tussen de EU en de VS
en Canada zal ontstaan. Verder vindt de NAV
voedselproductie, voedselveiligheid en voedselzekerheid veel te belangrijk om helemaal aan
de vrije markt over te laten. De uitkomst is nog

erg onzeker, wel is er toenemende maatschappelijke onrust over het landbouwdossier.

Geschillen
Verder is er veel onrust over het speciale tribunaal waar grote bedrijven die vinden dat hun
(toekomstige) winstverwachtingen worden geschaad door overheidsbeslissingen staten kunnen aanklagen (ISDS). Om aan de kritiek tegemoet te komen is de Europese Commissie met
een nieuw voorstel gekomen, het Investment
Court System (ICS). De maatschappelijke organisaties die grote bezwaren tegen ISDS hebben, stellen dat de nieuwe voorstellen niet aan
hun bezwaren tegemoet komen. Het principe
dat buitenlandse bedrijven, buiten de normale
rechtsgang om, via een tribunaal de staat kun-

nen aanklagen blijft bestaan. Het maatschappelijke debat hierover zal dus voorlopig nog wel
doorgaan. De ‘oude’ ISDS-clausule staat trouwens nog in het CETA-verdrag.

Actiedag 10 oktober
Een coalitie van milieuorganisaties, de FNV en
vele andere maatschappelijke organisaties (o.a.
NAV en NMV) organiseert op 10 oktober in Amsterdam een manifestatie tegen het vrijhandelsverdrag TTIP onder het motto: ‘Sla alarm tegen
TTIP’. Voor meer informatie zie: www.StopTTIP.nl.
Op en rond 10 oktober zullen er in meer Europese steden dergelijke manifestaties plaats vinden.
Onder andere zullen er van 15 t/m 17 oktober
marsen worden georganiseerd vanuit diverse
Europese landen eindigend in Brussel.
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Van de Voorzitter
De ‘natte moesson’ die de meeste delen van
Nederland sinds augustus teistert, leidt in de
meest getroffen gebieden tot desastreuze
oogstomstandigheden voor aardappelen, uien
en winterpeen. Het is buitengewoon frustrerend na een heel jaar hard werken aan een
goede en kwalitatieve oogst om dan een
groot deel van de oogst verloren te zien gaan
als gevolg van
overvloedige
regenval.
Ondanks
de
maatregelen
die de meeste
boeren de afgelopen jaren
genomen hebben met rondleggen van percelen, verbetering van afwatering en drainage
en het verzekeren tegen dit soort calamiteiten,
is de schade ook dit jaar weer groot. En wanneer
er dan ook nog vraagtekens bij het maal-beleid van het waterschap gesteld moeten
worden, dan werkt dit de frustraties extra

Vergroening:
we zijn een heel eind
Er zijn veel vragen geweest over alle
regels met betrekking tot de invulling
van de vergroening. Dit eerste jaar lopen veel akkerbouwers tegen onduidelijkheden op.
De NAV heeft zich actief ingezet om zaken helder en werkbaarder te krijgen. Zo wordt door
RVO inmiddels bij de 10-weken termijn voor
de voor het Ecologisch Aandachtsgebied (EA)
meetellende vanggewassen de werkelijke zaaidatum aangehouden. Maar er zijn meer punten
en ontwikkelingen.

Nieuwe regels in brief Dijksma
Inmiddels heeft de staatssecretaris een brief
aan de Tweede Kamer gestuurd met twee nieuwe beleidspunten:
1. In 2015 mogen percelen binnen het eigen bedrijf worden geruild. Dus als op een perceel,
wat opgegeven was voor het EA bij controle geen EA wordt aangetroffen, maar wel op
een ander perceel op het bedrijf, dan levert
dit geen problemen op, mits aan de verplichte
minimum-eis van 5% wordt voldaan.
2. Met ingang van 2016 mogen alle landschapselementen die de EU erkent ook worden
meegenomen als EA in Nederland, met uitzondering van sloten. Hiermee vervalt de
verplichting om voor deze landschapselementen ook een Agrarisch Natuurbeheer
Overeenkomst af te sluiten en wordt het dus
ook niet meer beperkt tot door de provincies
aangewezen gebieden. Oude zee- en rivierdijken tellen helaas niet mee.
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Gemodder
in de hand. Het is dus zaak om in ieder waterschap tot goede afspraken en verbeterplannen te komen voor het opvangen van grote
hoeveelheden neerslag. En natuurlijk zijn dit
soort weerkerende calamiteiten een teken dat
voor deze klimaatsverandering een aangepast
risicobeheer nodig is aangaande perceelskeuze, gewas- en rassenkeuze.
Ook in de landbouwpolitiek blijft het een gemodder van incident naar calamiteit. De Europese veehouderijsector heeft haar ontevredenheid over de lage boerenprijzen geuit middels
demonstraties, marsen en vervolgens de grote
meeting in Brussel. De oorzaak van de lage
prijzen zijn het opheffen van landbouwbeleidsinstrumenten (melkquotering) als productiebeheersing en vraaguitval als gevolg van internationale politieke conflicten (Rusland). Hier
blijkt het onvermogen van agrarische markten
om deze calamiteiten zonder sterke prijsval op
te lossen. Maar deze zelfde omstandigheden
doen zich ook voor in de plantaardige sectoren! Vandaar ook dat de NAV al jarenlang gepleit heeft om voor ‘stapelbare’ producten als

Bericht RVO
Voor 2015 zijn er nog twee punten die we hebben
aangekaart:
1. Vanwege de wateroverlast heeft de NAV gepleit voor verlengen van de inzaaitermijn van
de vanggewassen met twee weken. Dit is op
het laatste moment goedgekeurd. Zie voor
de voorwaarden en regio’s www.nav.nl.
2. Bij de gecombineerde opgave in het voorjaar, werd geen foutmelding gegeven als
men per ongeluk net te weinig hectares had
aangevinkt, bijvoorbeeld door een rekenfout. Akkerbouwers die dat inmiddels ontdekt hebben, zijn volledig bereid om de fout
te herstellen door meer hectares in te zaaien als EA, maar dit mag volgens RVO niet
omdat je geen percelen mag toevoegen.

Inmiddels heeft RVO een bericht geplaatst over
sancties. Sancties gaan in wanneer men meer
dan 2 hectare of 3% afwijkt van de Gecombineerde Opgave en wijzigingen kunnen worden
opgegeven tot 7 oktober. Ook wanneer men
minder dan 2 hectare afwijkt maar wel meer dan
3% volgen sancties. Wanneer men door een rekenfout te weinig heeft opgegeven, maar het
verschil is minder dan 2 hectare én minder dan
3%, volgen geen sancties. Men krijgt wel alleen
uitbetaald volgens de opgave die is gedaan.
Al met al vindt de NAV dat er vooruitgang is
geboekt in een zo praktisch mogelijke invulling
van de vergroeningsregels en we zijn blij met
de korte lijnen met RVO. Er zijn nog een aantal
vragen die de NAV binnenkort bespreekt met de
beleidsmakers op het Ministerie van Economische Zaken. We houden u via dit blad en waar
nodig via emailberichten op de hoogte wanneer
er belangrijke ontwikkelingen zijn.

graan en suiker, waarvoor wereldmarkten gelden, landbouwpolitieke instrumenten in stand
te houden en voor de korter houdbare gewassen als aardappelen en uien de producenten
een gelijkwaardige positie in de markt met
de afnemers te geven met een veel grotere
graad tot bundeling van de telers, het maken
van afspraken over productievolume en prijs.
Deze structurele maatregelen zijn natuurlijk in
alle agrarische sectoren even hard nodig. De
NAV reageerde dan ook zeer teleurgesteld dat
naar aanleiding van de demonstraties in Europa en Brussel er enkel voor de veehouderijsector maatregelen werden afgekondigd. In
de laatste brief van de staatssecretaris is wel
bepaald dat de EU steun niet in de vorm van
een cheque wordt uitgekeerd, maar verdeeld
wordt over de varkens-, melk- en mestsector middels structuurmaatregelen. Maar het
blijft gemodder en een gemiste kans om het
probleem van de lage producentenprijzen en
zwakke marktpositie van boeren echt bij de
wortel en voor iedereen gelijk aan te pakken.


Teun de Jong

Bijeenkomst
plantaardige eiwitten
Veenkoloniën
Op 3 september heeft in het Innovatiecentrum
Valthermond een bijeenkomst over de teelt van
eiwitrijke gewassen plaats gevonden met presentaties over onderzoeksresultaten, teeltinformatie en toepassingen. Naast soja en lupine kwamen ook (zetmeel)aardappelen aan de
orde. Peter Bruinenberg van Avebe gaf in zijn
presentatie aan dat hij verwacht dat op termijn
het winnen van eiwit uit zetmeelaardappelen
belangrijker voor Avebe wordt dan zetmeel! Algemene conclusie was dat de teelt van soja en
lupine voor de Veenkoloniën interessant kan
zijn. Onze collega Roelf Maarsingh uit Klazienaveen voegde daar terecht aan toe: ’Een volwaardige prijs is echter noodzaak.’

Bemestingsadviezen
De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodemen bemestingsadviezen voor akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen vast en maakt
deze beschikbaar voor telers en anderen via
het Handboek Bodem & Bemesting (www.
handboekbodemenbemesting.nl). De praktijkgerichte adviezen worden zo veel mogelijk
vastgesteld op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek.

Elke maand laten we onder de titel ‘NAV-er in
beeld’ een NAV-lid aan het woord. Deze keer Mark
Verhage, een nieuw NAV-lid, die in mei van dit jaar
het bedrijf van zijn ouders overnam.

Mark Verhage: ‘Vlotte bedrijfsovername door goed overleg’
Mark Verhage (32) is 1,5 jaar geleden getrouwd
met Sarina Aarnoutse. Ze wonen in Oostburg
in Zeeuws-Vlaanderen met een akkerbouwbedrijf van 100 hectare op zeeklei. Sarina geeft
fulltime privé paardrijlessen, traint paarden en
heeft sinds kort een eigen stal met binnenbak
en eigen weides op het bedrijf.

Nederland en België, later alleen de regio zuid/
west Nederland, nu hoofdzakelijk alleen nog
Zeeuws-Vlaanderen. Doordat het werkgebied
steeds dichterbij kwam ben ik meer en meer
gaan werken op het akkerbouwbedrijf en minder in de GPS techniek.’

Vlotte bedrijfsovername
Mark’s vader heeft 25 jaar geleden het bedrijf
verhuisd vanuit het dorp naar de polder. Door
bijkoop en ruilen is het bedrijf gegroeid. De percelen bevinden zich nu in een straal van 2 km
rondom het bedrijf. Er is 1,5 jaar geleden nog
een nieuwe loods gebouwd dus het bedrijf is
op orde.

Technische opleiding
Sinds een paar weken heeft Mark zijn huis in
het dorp met zijn ouders geruild en woont hij
op de boerderij. Hij zat al 10 jaar in maatschap
met zijn ouders maar heeft sinds mei het bedrijf
overgenomen. Het was al vroeg duidelijk dat hij
interesse had om boer te worden. Eerst heeft
hij bewust gekozen voor de MTS werktuigbouwkunde i.p.v. voor de MAS, omdat het hem
goed leek om een brede basis te leggen en ook
verder te kijken dan alleen de landbouw. Na de
MTS is hij naar de HAS in Dronten gegaan vanwege de opleiding ‘Agrotechniek en management’. Mark: ‘Het stuk management had mijn
interesse en de techniek was al mijn passie.’
Tijdens zijn opleiding is hij al in de maatschap
gegaan om zo lang mogelijk mee te draaien en
al een stukje eigen vermogen op te bouwen
binnen de maatschap.
‘Na de HAS heb ik eerst nog gewerkt bij SBG
Precision Farming, gespecialiseerd in GPS
techniek, met name op het gebied van RTK
(Real Time Kinematick) GPS: het tot op de centimeter nauwkeurig werken. Eerst door heel

‘Ik ben 1,5 jaar bezig geweest met de bedrijfsovername. Binnen de familie liep dit heel natuurlijk. Het bedrijf is al van oudsher in de familie. Mijn enige zus vond het leuk dat ik het
bedrijf voort wilde zetten. Je houdt natuurlijk bij
een overname rekening met elkaar. We hebben
alles eerst op een rij gezet met de eigen accountant, die het bedrijf goed kent. Daarna is het
plan nog door een onafhankelijke accountant
bekeken, die weer met eigen inzichten kwam.
Dit was een goede manier, het is eigenlijk heel
soepel gegaan. De reden dat we de bedrijfsoverdracht nu hebben gedaan is vanwege de
BOR (Bedrijf Opvolgers Regeling) waardoor je
een mooi gedeelte van het kapitaal kan schenken. Je weet niet wat er met zo’n regeling gaat
gebeuren. Bovendien wilden we gaan verhuizen
en dat was een goede aanleiding voor de overname. Mijn vader werkt nog bijna elke dag op
het bedrijf mee, wat heel plezierig is omdat het
alleen nog niet zou lukken. Qua werk misschien
wel, maar het is gewoon gemakkelijker met zijn
tweeën. Tevens kan ik nog eens overleggen met
hem en terug vallen op zijn jarenlange ervaringen. Ik zou hem nog niet willen missen.’
‘Op de korte termijn wil ik eerst bekijken hoe alles gaat lopen met de ﬁnanciering. Het vernieuwen van een asbest dak staat nog wel gepland
op de korte termijn, maar dat is niet zo’n grote
investering. En na een paar jaar eens kijken,
hoe ik er dan voor sta. Ik zou op de langere termijn nog wel wat uit willen breiden in areaal, als

daarvoor uiteraard investeringsruimte is.’

NAV familie
‘Mijn vader heeft zich lang geleden al aangesloten bij de NAV. Hij vond het verstandig aangesloten te zijn bij een vereniging die de sector
promoot. Dat de NAV opkomt voor het pure
akkerbouwbelang, vind ik zelf ook een groot
pluspunt. Ik volg de NAV via het ledenblad en
sinds kort zie ik ook op twitter goed wat de NAV
allemaal doet en dat zijn toch wel sterke dingen
waar jullie achter aan gaan. Zelf heb je ook wel
eens iets waarvan je vindt dat het veranderd
zou moeten worden, maar dan hoort niemand
je. Maar als jullie als vakbond er achter aangaan wordt er wel geluisterd. Het is ﬁjn dat als
leden dingen dwars zitten, jullie het bij de juiste
mensen kunnen aankaarten. Ik vind het goed
dat jullie veel via twitter en de mail kort laten
weten waar jullie mee bezig zijn, behaalde resultaten en wat er speelt. Zo blijf je goed op de
hoogte met wat er precies gebeurt binnen ons
vakgebied. Het lijkt me voor de NAV wel lastig
om de oudere generatie te bereiken. Jongere
akkerbouwers volgen makkelijker twitter of bekijken sneller de mail dan de ouderen. Dat zie ik
bij mijn vader ook wel. Het is moeilijker om die
snel te bereiken.‘
Bouwplan:
• 20 ha consumptie aardappelen
• 13 ha graszaad (rietzwenk)
• 14 ha vezelvlas
• 13 ha suikerbieten
• 40 ha graan: 30 ha wintertarwe,
5 ha zomergerst en 5 ha wintergerst.
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En wat deed de NAV nog
meer in september?

september

• De NAV heeft een reactie gegeven op het door de EU Landbouwraad opgestelde steunpakket
(zie www.nav.nl). Naar aanleiding van het persbericht zijn diverse interviews gegeven aan onder
meer de landelijke zender RtlZ en is een opiniestuk gepubliceerd in Veldpost.
• De NAV heeft deelgenomen aan het overleg van de agrarische vakbonden en aan de Klankbordgroep Akkerbouw van NVWA.
• De NAV neemt deel aan een breed gedragen promotiecampagne voor de agrarische sector
• Er zijn belangrijke stappen gezet in de aanvraag van equivalente maatregelen bemesting
(zie Genoeg is Beter van september 2015).
• De NAV heeft in een overleg van de Themagroep Landbouwemissies van de waterschappen haar
standpunten naar voren gebracht.
• De NAV is in overleg met Fairfood International over verbeteren van de marktpositie van boeren.
• De NAV heeft deelgenomen aan het directie-overleg op het Ministerie van Economische Zaken
over de muizenproblematiek. De werkwijze die akkerbouwers moeten volgen bij muizenoverlast
is terug te vinden op www.nav.nl.

Faunaschade altijd melden; kan kostenloos!
Het indienen van een verzoekschrift voor een wassen te melden. Dat kan zonder kosten op
tegemoetkoming in de faunaschade aan ge- www.faunaschade.nl in het Schade Registratie
wassen bij het Faunafonds is een moeizame Systeem. Om schade te kunnen melden moet
aangelegenheid. Je moet €300 per verzoek op u zich de eerste keer als gebruiker aanmelden.
tafel leggen om een poging te kunnen doen voor Met de daarna ontvangen inloggegevens kunt u
een tegemoetkoming en er is een eigen risico inloggen. In de hoofdbalk kiest u voor Schade
van €250 per jaar, waardoor de schade bij een melden. Daarna wijst het systeem u de weg. Bij
eerste verzoek sowieso meer dan €550 moet het tabblad Aanvragen krijgt u de keuze of u
bedragen wil het zin hebben. Tenslotte zijn de ook een verzoekschrift voor een tegemoetko(administratieve) voorwaarden om in aanmer- ming van het Faunafonds wilt aanvragen. Als u
king te kunnen komen ingewikkeld en soms ook dat doet, dan gaat u kosten (€300) maken. U
weinig praktisch en effectief. Daarbij ook nog kunt ook volstaan met de kostenloze melding
in aanmerking genomen de strenge beoorde- door het tabblad te sluiten. Maar dan is in ieder
ling maakt dat het indienen van een verzoek tot geval uw schade wel geregistreerd!
s c h a d e v e rg o e d i n g
wordt
ontmoedigd.
Hierdoor ontstaat bij
Provincies en Rijk
een onderschatting
van de werkelijke
faunaschade. Vanuit
de NAV vinden wij
dat een zeer slechte
zaak en het helpt ook
niet om een gewillig
oor voor verbetering
van de bestaande
regeling te vinden.
Vandaar de oproep
om in ieder geval een
meer dan ‘normale’
foto: Hans van Kessel
faunaschade aan ge- Faunaschade van holenduiven aan opkomende soja

Voorzitter
Vanwege een bedrijfsongeval van voorzitter Teun
de Jong treedt Hans van Kessel voorlopig op als
waarnemend voorzitter.

Agenda
10 oktober 2015: demonstratiedag tegen TTIP.
Zie www.stopTTIP.nl
28 oktober 2015: landelijk NAV bestuur

foto voorpagina: Martin de Ruiter

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt 7 november
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Voordelig
kennismaken
met de NAV!
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 € 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 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 Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

