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2016: op verschillende vlakken de zichtbaarheid vergroot 
 
In 2016 heeft het NAV-bestuur gewerkt aan het verder vergroten van de zichtbaarheid. Zichtbaarheid 
van de belangen van boeren, die door politiek en burger wel eens worden vergeten, zoals onder andere 
blijkt uit het onderhandelen over vrijhandelsverdragen waar boeren de dupe van worden, steeds 
verdergaande belemmeringen voor boeren in de omgeving van natuurgebieden, de aanwijzing van 
vruchtbaar akkerland als beschermd dorpsgezicht. Daarnaast is er gewerkt aan de zichtbaarheid van de 
NAV als belangenbehartiger, door het veelvuldig indienen van zienswijzen, het sturen van brieven aan 
de vaste Commissie voor Economische Zaken in de Tweede Kamer en aan de minister en staatssecretaris 
van Economische Zaken. Tevens hebben wij in 2016 diverse opiniestukken geschreven op uitnodiging 
van zowel de agrarische pers als de landelijke pers en zijn er ingezonden brieven geplaatst in grote 
landelijke kranten. En natuurlijk heeft de NAV ook in 2016 overleg gevoerd met het Ministerie van 
Economische Zaken over diverse dossiers. In dit jaarverslag kunt u lezen wat er gebeurd en bereikt is. 

Visie van de NAV op de akkerbouw tot 2020 
De NAV heeft in 2016, met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, een visiedocument 
gepubliceerd.  
De NAV ziet een grote toekomst voor hoog-productieve, innovatieve en duurzame akkerbouw in 
Nederland. Dit berust op twee pijlers: 
1. Markt- en prijsbeleid:  

• het Europese landbouwbeleid (GLB) moet er op gericht zijn dat zowel de 
voedselsoevereiniteit als de inkomens van boeren veilig zijn door aanbodbeheersing, 
marktregulering en ruimte voor boeren om zich te organiseren in de markt. Pas daarnà kan 
sprake zijn van verschuiving van toeslagrechten naar plattelandsontwikkeling;  

• agrarische producten moeten buiten vrijhandelsverdragen worden gehouden. 
2. Duurzame productie:  

• aandacht voor bodemleven door balansbemesting; 
• toename van inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen met behoud van een 

voldoende breed middelenpakket;  
• toename van de teelt van eiwitgewassen; 
• binding van CO2 om de klimaatverandering tegen te gaan; 
• een belangrijke rol voor de akkerbouw bij transitie naar een biobased economie. 

Onafhankelijke kwaliteitscontrole en vermindering van de regeldruk zijn 
belangrijke randvoorwaarden. Zowel de politiek als de consumenten 
moeten zich bewust zijn van de belangrijke bijdrage van de akkerbouw 
aan voedselveiligheid en –kwaliteit en de grote economische rol van de 
akkerbouw. 

Vereenvoudiging van de vergroening in het GLB nog onvoldoende  
De NAV heeft in 2016 in een gesprek met RVO ingebracht dat bij de Gecombineerde Opgave het 
wenselijk zou zijn als aan het eind een percentage vergroening wordt berekend. Ook hebben wij 
aangedrongen op een zo snel mogelijke uitbetaling over 2015. Daarnaast heeft de NAV een meer 
praktische afhandeling van de korte verhuur gevraagd: bij verhuur aan bijvoorbeeld tulpentelers telt de 
vergroening na de tulpenoogst nu standaard voor de tulpenboer, terwijl het land alweer in gebruik is bij 
de verhuurder. Men neemt het mee. 
Een aantal beleidspunten die wij al eerder noemden zijn ook weer ingebracht: we willen het verbod op 
grazen in akkerranden tijdens de 10 weken periode opgeheven zien, het percentage van minimaal 30% 
beheerde akkerrand in het akkerbouw-strokenpakket willen we lager, soja moet toegevoegd worden als 
eiwitgewas en de oude dijken moeten ook meetellen als landschapselement. Inmiddels is bekend 
geworden dat soja inderdaad met ingang van 2017 meetelt, maar lijkt het er nu op dat er dan geen 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt, waardoor de teelt praktisch onmogelijk wordt. 
We hebben verder aangedrongen op monitoring van het herbicidengebruik in de volgteelten van 
vanggewassen om zo (waarschijnlijk) aan te tonen dat een eenmalige bespuiting in de herfst minder 
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belastend is voor het milieu en daardoor hopelijk toegestaan gaat worden. Wat betreft het verzoek om 
op zware klei 8 weken te hanteren voor vanggewassen was men duidelijk: het moet in de hele EU 10 
weken zijn, ook bij Veldleeuwerik wordt dit aangepast.  
Daarnaast heeft de NAV haar punten ingebracht via de enquête die daarvoor was opengesteld door de 
EU over de ervaringen met het eerste jaar van de vergroening. 
 
Naast de vergroening heeft ook de mededinging de aandacht van de NAV. In de huidige wetgeving 
mogen boeren zich maar tot 5% (sommige gewassen 10%) van de relevante markt organiseren, terwijl 
het nieuwe GLB juist claimt meer ruimte te bieden voor producentenorganisaties. De NAV vindt dat de 
boeren zich tot hetzelfde niveau moeten kunnen organiseren als de afnemers en toeleveranciers. 

Brancheorganisatie Akkerbouw 
In 2016 is de samenwerking tussen de verschillende schakels in de akkerbouw voortgezet middels de 
Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. In de BO Akkerbouw werken de telersorganisaties, de 
toeleverende handel en industrie, alsmede de afnemers en verwerkende industrie formeel samen in 
drie brancheorganisaties, te weten voor granen, suiker en overige akkerbouwgewassen (met name 
aardappelen). Deze formele indeling is nog steeds gebaseerd op de oude Europese marktordening. De 
BO Akkerbouw kent twee secties, nl. de Sectie Teelt en de Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en 
Verwerking (UHV). De leden van de Sectie Teelt zijn geen individuele boerenbedrijven, maar de 
boerenorganisaties LTO Nederland en NAV. De NAJK is namens de jonge akkerbouwers geen lid, maar 
als geassocieerde vereniging waarnemer. De Sectie UHV bestaat vanuit de handel en industrie uit zowel 
zelfstandige bedrijven als COSUN, Agrifirm, CZAV en Avebe lid, als de belangenorganisaties VAVI 
(Verwerkende aardappelindustrie), NAO (aardappelhandel), Comité van Graanhandelaren en Plantum 
(kweekbedrijven).  
Er is een overkoepelend bestuur. Voorzitter van het bestuur is Dirk de Lugt namens COSUN, waardoor 
de nieuwe voorzitter van de Sectie Teelt Jaap van Wenum als voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van 
LTO Nederland, fungeert als vice-voorzitter. Namens de NAV hebben de twee vertegenwoordigers in de 
Sectie Teelt, Hans van Kessel en Teun de Jong, zitting in het bestuur.  

Collectief onderzoek 
De werkzaamheden van de BO Akkerbouw betreffen vooral het organiseren van onderzoek en innovatie 
voor de teelt van onze akkerbouwgewassen. Dit teeltonderzoek dient gewas-overschrijdend te zijn. De 
doelstelling hierbij is om in het belang van de aangesloten BO-leden en de individuele akkerbouwers de 
vooraanstaande positie van de Nederlandse akkerbouw te handgaven en uit te breiden. Voor de 
benodigde financiële middelen kan de BO Akkerbouw nu middels een Algemeen Verbindend Verklaring 
aan alle telers met granen, suikerbieten en aardappelen een verplichte heffing opleggen. Helaas heeft 
de Rijksoverheid de BO in 2016 nog geen mogelijkheid gegeven om op basis van de jaarlijkse 
Gecombineerde Opgave via RVO Nederland adres- en teeltgegevens van de akkerbouwers te 
verstrekken. Voor het daadwerkelijk opleggen van een heffing is een 100% dekking van de 
adresgegevens vereist om iedere heffingsplichtige te bereiken en om het draagvlak voor een heffing te 
handhaven. Voor een klein deel kan de BO, als aangewezen vereffeningslichaam, beschikken over 
geoormerkte gelden die door boeren zijn opgebracht in het voormalige Productschap Akkerbouw. Deze 
gelden worden op beperkte schaal ingezet voor financiering van specifiek gewasonderzoek.  

Markt- en prijsinformatie via Akkerbouwplaza 
Naast het organiseren en initiëren van overschrijdend gewasonderzoek is de BO Akkerbouw actief op 
het gebied van markt- en prijsinformatie middels het faciliteren van de portal 'Akkerbouwplaza' en het 
beschikbaar stellen van transactie gegevens aan de beurs LNCN te Emmeloord. De ondersteuning van de 
ZLTO beurs te Goes is opgeschort wegens het ontbreken van overeenstemming over de wijze van 
noteren tussen de telers enerzijds en de VAVI en NAO anderzijds. De financiering van het online 
marktregistratie systeem Agriprins is per 1 april beëindigd wegens onvoldoende telersparticipatie. Ook 
de voorraadmetingen van aardappelen en uien worden aan marktpartijen over gelaten. De NAV is altijd 
al van mening geweest dat de collectieve financiering van Agriprins een systeemfout was, omdat voor 
markt- en prijsinformatie het profijtbeginsel moet gelden. Degenen die er behoefte aan hebben moeten 
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de kosten daarvan ook betalen, zoals het VTA-systeem ook werkt. De VTA is een belangrijke verstrekker 
van markt- en prijsinformatie voor de akkerbouw. 

Goede voorwaarden voor de akkerbouw 
Voor wat betreft de voorwaarden tot een goede uitoefening van de akkerbouw zet de BO Akkerbouw 
zich samen met de leden in om zowel de bodemvruchtbaarheid op peil te houden middels het Manifest 
Organische stof als tot instandhouding van noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen en methoden 
(Brandbrief Gewasbescherming) voor Nederland.  
Ook zet de BO Akkerbouw zich in voor uniforme certificering van akkerbouwproductie. Daarnaast wordt 
meegedacht over de handhaving van de teeltvoorschriften, wat tegenwoordig onder 
verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZ valt. Er wordt gewerkt aan het wettelijk opnemen van 
de bestuurlijke boete als mogelijke sanctie in plaats van het strafrecht. 

Promotie akkerbouw naar burgers 
De BO Akkerbouw zet zich in voor de promotie van de akkerbouw naar de Nederlandse burgerij middels 
de in 2016 gehouden 'Week van de Akkerbouw' met onder andere open dagen op akkerbouwbedrijven 
en aanverwante sectoren. Bovendien worden er nieuwsbrieven opgezet ten behoeve van het primair 
onderwijs. 

 

Zwakke positie boeren in de keten zichtbaarder geworden 
De boeren en tuinders hebben in de agro- en foodketen doorgaans een zwakke positie. Vaak worden zij 
geconfronteerd met prijzen die onder kostprijsniveau liggen. De NAV is ervan overtuigd, dat dit met het 
huidige landbouwbeleid niet gaat veranderen. Daarom is een van de belangrijkste missies van de NAV 
om te pleiten voor een ander landbouwbeleid. In de binnenlandse en Europese politiek wordt die 
zwakke positie steeds meer onderkend. Waar mogelijk brengt de NAV haar visie om de positie van de 
boer te versterken onder de aandacht van politici en het Ministerie van Economische Zaken. Voor de 
NAV zit de oplossing in de mogelijkheid voor boeren om het aanbod te beheersen. Daarvoor is een 
markt met spelregels nodig, d.w.z. zo nodig reguleren en in de mededingingswetgeving meer ruimte 
voor boeren. Dat tweede aspect krijgt inmiddels wel aandacht in de politieke discussie. Voorlopig leidt 
dit nog niet tot maatregelen waar de boeren echt wat aan hebben. Het eerste aspect (regulering) maakt 
nog geen onderdeel uit van de discussie. De NAV zal dat in de discussies over het GLB van na 2020 zeker 
weer aan de orde stellen. 
In de discussies om de positie van de boer te versterken, wordt vooral veel gesproken over een 
Gedragscode Eerlijke Handel. De NAV wijst er al een aantal jaren op dat het huidige systeem van 
zelfregulering niet gaat werken. In december is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Initiatiefnota 
‘Een eerlijke boterham’ van CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts, waarin een vergelijkbaar systeem wordt 
bepleit als waar de NAV voor pleit, met een onafhankelijke autoriteit. Hier bleek in de Kamer nog geen 
meerderheid voor te zijn. Ook in de EU vindt een gelijksoortige discussie plaats. De NAV zal dit volgen en 
waar mogelijk haar visie naar voren brengen. 
De NAV heeft op haar website een meldpunt ingesteld waar iedereen ervaringen met oneerlijke 
handelspraktijken kan melden. Een melding kan op verzoek anoniem gemaakt worden. We hebben dit 
meldpunt ook onder de aandacht gebracht bij de andere vakbonden en LTO en met een ingezonden 
brief in de Volkskrant ook aan consumenten. De bedoeling is om met de binnengekomen meldingen een 
zwartboek op te stellen waarmee we de politiek willen overtuigen van het feit dat er wel degelijk 
oneerlijke handelspraktijken bestaan in de agro- en foodsector. 
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Gevolgen vrijhandelsverdragen voor boeren zichtbaar gemaakt 
Ook in dit verslagjaar heeft de NAV zich weer intensief gemengd in de discussie over de 
vrijhandelsverdragen en ook in ons ledenblad worden de leden zo goed mogelijk op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen. De NAV neemt deel in een grote coalitie van maatschappelijke 
organisaties die zich zorgen maken over de gevolgen van de vrijhandelsverdragen op allerlei terreinen: 
landbouw en voedsel, gezondheidszorg, privacy en ook milieu en arbeidsnormen. Verder werkt de NAV 
samen met de andere agrarische vakbonden, LTO Varkenshouderij, FNV Agrarisch Groen, Milieudefensie 
en Platform ABC in de ‘TTIP en landbouw’ coalitie. De Nederlandse Varkenshouders Vakbond en LTO 
Varkenshouderij zijn halverwege het jaar afgehaakt. We kunnen duidelijk constateren dat in het 
publieke debat en in de media er afgelopen jaar veel meer aandacht is geweest voor de 
vrijhandelsverdragen. Daarbij is TTIP (het verdrag met de VS) nog het meest in beeld. Het lijkt erop dat 
de onderhandelingen over dit verdrag op dit moment stil liggen tot na de inauguratie van Trump als de 
nieuwe president van Amerika. Trump heeft zich in het algemeen vrij negatief uitgelaten over 
vrijhandelsverdragen. TTIP is waarschijnlijk gunstig voor de handelspositie van de VS, dus het is niet 
onmogelijk dat zijn regering hier wel verder mee wil. Het verdrag met Canada is uit-onderhandeld en de 
Raad van Ministers is er positief over. Binnenkort moet het Europees Parlement zich hierover 
uitspreken. 
Door een klokkenluider zijn er grote delen van de onderhandelingsteksten van TTIP in de openbaarheid 
gekomen (TTIP-leaks) en hieruit bleek dat de belangen van de landbouw weer uitgeruild zouden kunnen 
worden tegen een andere sector, zoals dat in het verleden ook in het Blairhouse-akkoord is gebeurd. De 
inzet van de NAV blijft daarom ook dat landbouw en voedsel buiten de vrijhandelsverdragen moeten 
blijven, om dit soort deals te voorkomen. Deze sector is veel te belangrijk om helemaal aan de vrije 
markt te worden overgelaten. 
In oktober is er een grote demonstratie gehouden op het Museumplein in Amsterdam waar diverse 
sprekers het hadden over de negatieve gevolgen van TTIP voor de boeren en de voedselproductie in 
Europa en dus ook in Nederland. Deze aandacht voor de gevolgen van de vrijhandelsverdragen werd ook 
in de berichtgeving over de demonstratie in de journaals van NOS en RTL overgenomen. Hiermee is de 
zichtbaarheid van de landbouw duidelijk vergroot.  

 

Meer zichtbaarheid in troebel water: het bemestingsdossier 
Begin 2016 is samen met LTO een voorstel ingediend voor een meer evenwichtige bemesting: de 
equivalente maatregelen. Doel van deze maatregelen is de mineraal hoeveelheden (van met name N en 
P) van de bodem op peil te houden. Bovengemiddelde gewasopbrengsten onttrekken ook 
bovengemiddeld. Dit moet gecompenseerd worden in de toekomst, de bodemvruchtbaarheid moet op 
peil blijven. Helaas zijn de equivalente maatregelen tot op heden niet goedgekeurd door de EU 
commissie. Met name de kwaliteit van het oppervlaktewater laat te wensen over hetgeen bij de EU 
commissie de nodige vragen opriep. Discussies tussen de EU commissie en het Ministerie van 
Economische Zaken (EZ) zijn nog in volle gang. Het zal moeilijk worden om genoemde maatregelen nog 
in 2017 geïntroduceerd te krijgen. 
Medio 2016 heeft de NAV volop de discussie gevoerd omtrent de invulling van het 6e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn met andere belangenorganisaties, het Ministerie van EZ en het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (I&M). De NAV is druk doende geweest om de complexe materie van de 
waterkwaliteit (grond- en oppervlaktewater) te ontrafelen. De grondwaterkwaliteit in Nederland 
voldoet in het algemeen aan de stikstofnorm van 50 mg/l. Alleen het zuidelijk zand en de löss regio 
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voldoen nog niet aan deze norm. Daarnaast voldoet slechts 50 % van de oppervlaktewateren aan de 
Kader Richtlijn Water (KRW) voor N (< 2,5 mg/l) en P (< 0,25 mg/l).  
  
De laatste jaren is er slechts een geringe afname van de N en P in het water opgetreden. Een slecht 
resultaat gezien alle inspanningen die de landbouw de afgelopen 15 jaar heeft gepleegd. Dit roept de 
nodige vragen op: er moeten ook andere bronnen zijn die een belangrijke bijdrage leveren, is de 
toegepaste modellering wel up-to-date, is het meetnetwerk wel goed ingericht en zijn de normeringen 
OK?  
Andere bronnen: 
Medio 2016 werd duidelijk dat er naast de landbouw ook andere bronnen zijn voor mineralen in het 
water, zoals riooloverstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemeentelijke bronnen, kwelwater en 
atmosferische depositie. Deze bronnen hebben een bijdrage van ca. 40%. Alleen zijn in het verleden 
voor de landbouw allerlei beheersingsprogramma’s opgestart, voor genoemde andere bronnen is dit 
niet of slecht gedeeltelijk ingevoerd waardoor er geen goede synchronisatie is ontstaan om de N en P 
concentraties te beperken.  
Meetmethodes: 
Voor het bepalen van de waterkwaliteit staan een aantal meetnetwerken ter beschikking. De 
grondwaterkwaliteit wordt middels het landelijk meetnetwerk mest (LMM) gemeten, het meetnetwerk 
nutriënten landbouw is specifiek voor oppervlaktewater (LMNSO) en de Kader Richtlijn Water (KRW) 
meetpunten van de waterschappen meten de oppervlaktewaterkwaliteit. Het LMM meet rond de 
wortelzone en bedrijfssloten. Men kan ook uitwijken naar doorgaande (3m brede) sloten, maar dan 
wordt de invloed van andere bronnen meegenomen hetgeen tot vertroebeling van de resultaten kan 
leiden. Bij grondwatermetingen heeft men de keuze van meetdiepte. De EU schrijft voor een dat de 
meting op een diepte kleiner dan 5 m moet plaatvinden. Waarom Nederland in het verleden heeft 
gekozen voor een meting rond de wortelzone blijft onduidelijk, uniformering binnen de EU zou wenselijk 
zijn. De KRW meetpunten liggen te ver benedenstrooms waardoor ook hier bijdragen van andere 
bronnen worden meegenomen. Een bijkomend probleem is dat de aansturing van het LLM ligt bij EZ, dat 
van de LMNSO bij I &M, het beheer van het LMM bij RIVM/LEI WUR en het beheer van het LMNSO bij 
waterschappen, Unie van Waterschappen en Deltares. Een breed scala aan beheerders en aanstuurders 
dus.  
De door de waterschappen gehanteerde normstelling is enige jaren geleden gewijzigd, de normen zijn 
verscherpt maar een optimalisatie is wenselijk. 50% van de waterschappen hanteren nog steeds 
landelijke normeringen en geen lokale en er worden natuurgrondnormen toegepast voor de 
landbouwgronden. 
Modellen: 
De nitraat programma’s worden gemonitord, onderbouwd en ondersteund met modellen. De gebruikte 
modellen: WOG/WOD -> gebruiksnomen/emissie naar water, Mambo-> meststromen, Stone ->emissie 
naar het oppervlakte- en grondwater, Nema-> ammoniak depositie vanuit de lucht. De modellen 
gebruiken een grote variatie aan parameters waarbij de uitkomsten van het ene model, input gegevens 
voor het andere model zijn, uiteindelijk leidend tot een groot aantal resultaten met de nodige variaties. 
De modellen geven ook nog tegenstrijdige resultaten, waarvoor in het verleden een 
harmonisatiewerkgroep is opgericht die een scala aan verbeterpunten heeft aangereikt. Echter, tot op 
heden is slechts een gedeelte van de aanbevelingen geïmplementeerd. Daarnaast maken de modellen 
ook nog eens gebruik van de meetresultaten van de diverse meetnetwerken (met daarin ook een 
bijdrage van andere bronnen).  
 
Eind 2016 heeft van staatsecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de 
contouren van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zichtbaar werden en gesproken is over een 
‘goede landbouw praktijk’. Naar aanleiding hiervan heeft de NAV dan ook gepleit voor het juist 
ontrafelen van de bijdragen buiten de landbouw, het opstellen van de goede KRW normstellingen, het 
optimaliseren van de meetnetwerken en het finetunen van de toegepaste modellen. Met 
bovengenoemde acties kan mogelijk troebel water zuiverder worden. Maar de akkerbouw kan niet 
oplossen wat men niet veroorzaakt! Verder is geconstateerd dat de N-overschotten jaarlijks dalen en op 
zeer korte termijn tekorten worden door de huidige hoge opbrengsten. De ingestelde ‘biet en 
frietregeling’ is een goede invulling om tot evenwichtsbemesting te komen. De voorgestelde equivalente 
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maatregelen zijn hierin ook een goede uitkomst om een duurzame landbouw te kunnen behouden. Met 
name bij fosfaat is er al landelijk gezien sprake van tekort. Daarom pleit de NAV ook voor het verhogen 
van de grens voor klasse ‘laag’ van Pw 35 naar Pw 45 hetgeen een goede actualisatie is. Ook pleit de 
NAV voor verhoging van het organische stofgehalte van de bodem middels mest, compost, en agro-
industriële restproducten door het verhogen van de fosfaat vrije voet van deze producten. Met 
organische stof kan de bodemkwaliteit worden verbeterd, het bindt de nutriënten en zorgt tevens voor 
de broodnodige nalevering ervan. Daarnaast is organische stof een goede CO2-binder en kan dus een 
belangrijke bijdrage leveren tegen klimaatverandering. De NAV heeft voorgesteld stalmest niet meer 
onder te werken in de akkerbouw. In het kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is de NAV 
voor het lokaal inzoomen (probleem- en gebiedsgericht) om zo maatwerk te kunnen gaan leveren. Het 
Ministerie van EZ wil met een goede combinatie van gebruiksvoorschriften, precisiebemesting, 
gewasrotatie en teeltmaatregelen de doelen van het mestbeleid realiseren. Het ingrijpen in de 
gewasrotatie en teelten is volgens de NAV geen goede landbouwpraktijk. Hiermee wordt de 
akkerbouwer onevenredig zwaar aangetast in zijn bestaansmogelijkheden. De NAV is voor een goede 
mix van de teelt van goede vanggewassen, groenbemesters en precisie bemesting. Ook kan middels een 
verdere optimalisatie van kantstrooiers voor mest en kunstmest nog het nodige worden bereikt. 

Teelt eiwitgewassen neemt toe 
Al jaren bepleit de NAV de teelt van eiwitgewassen in NW-Europa. Zo ook 
afgelopen jaar. In de praktijk is afgelopen jaar de teelt van soja weer 
uitgebreid. Vanuit de NAV hebben we ons ook dit jaar weer ingezet om te 
komen tot een meer rendabele teelt van eiwitgewassen. Ons inziens kan 
dit door een hogere marktprijs en/of een hogere opbrengst per hectare. 
In 2016 heeft mede op ons initiatief in midden Nederland de teelt van 
veldbonen weer een impuls gekregen. AgruniekRijnvallei is de teelt gaan 
promoten en heeft ook de oogst ingenomen en verwerkt in veevoeder. 

Afgelopen jaar nog op bescheiden schaal, maar in de hoop dat in 2017 op grotere schaal 
(winter)veldbonen geteeld gaan worden. 
Alleen de teelt van lupine is in 2016 afgenomen vanwege problemen met de afzet en verwerking. 
Zoals vorig jaar werd gemeld, heeft de NAV deelgenomen aan de Raad voor Regionaal Veevoer (een 
initiatief van Milieudefensie). Afgelopen juni is het eindrapport gepubliceerd: ‘Naar 100% regionaal 
eiwit, Kansen en knelpunten voor eiwitrijke veevoergrondstoffen.’ 

 

2016: een jaar met grote weersextremen 
 
In 2016 waren er grote regionale verschillen in met name neerslag. In sommige regio’s was er in het 
voorjaar extreme neerslag en schade door hagelbuien. In het algemeen was het voorjaar na een korte 
warme periode begin mei te koud en te nat. Dit werd gevolgd door een droge en vrij warme zomer. Ook 
de herfst was extreem droog.  

Veel te doen over pootaardappelen 
Binnen de Nederlandse akkerbouw vormt de pootaardappelteelt met zo'n 40.000 ha een van de 
belangrijkste bedrijfstakken. Tenminste 70% van de opbrengst is bestemd voor de export, waarvan 
ongeveer de helft naar overzeese landen, waaronder veel gebieden waar als gevolg van spanningen en 
oorlogen de omstandigheden voor handel en betaling moeizaam zijn. De Nederlandse pootgoedteelt is 
in omvang even groot als die van de belangrijkste concurrenten, Duitsland, Frankrijk, Schotland en 
Denemarken opgeteld. 
De Werkgroep Pootaardappelen is in 2016 tweemaal bijeen geweest, waarbij met name de 
kwaliteitshandhaving en verbetering van het Nederlandse product centraal stonden. Bij de kwaliteit van 
het pootgoed staan vooral de bacterieziekten in het brandpunt. Immers, de verschillende 
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detectiemethoden geven geen eenduidig uitsluitsel over wel of geen expressie in het veld. Het latent 
voorkomen van deze ziekteverwekker zorgt dan ook voor een moeilijke factor in het voorkomen en 
bestrijden van deze kwalen. In de adviesraad van de NAK heeft pootgoedvertegenwoordiger Hijlco 
Feitsma zich tegen het door de NAK gehanteerde 'risico-gericht' keuren gekeerd, omdat dit veelal tot 
een heksenjacht op zogenaamd verdachte percelen leidt en daardoor de andere percelen er met een 
lichtere keuring vanaf komen. De sector zet zich overigens ten volle in om de problematiek helder te 
krijgen. In Noord-Nederland ondersteunt de NAV het onderzoek naar verbetering van de 
pootgoedkwaliteit in het project 'Potato Valley'. In de adviesraad van de Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst (NAK) hebben ook Tjerk de Regt (consumptieaardappelen) en Hans van Kessel (zaden) 
zitting. 
Middels afgevaardigde Teun de Jong neemt de NAV ook deel aan het overleg tussen de Nederlandse 
aardappelsectoren in het handelsoverleg voor de Algemene Voorwaarden voor de Pootaardappelhandel 
(AVP). Het is de bedoeling dat deze voorwaarden de basis vormen in de handelscontracten tussen telers 
van pootaardappelen, de Nederlandse handel en de Nederlandse gebruikers van pootgoed, dus de 
pootgoedhandelaren (en verwerkende industrie) en de telers van consumptie- en fabrieksaardappelen. 
Deze AVP geldt bij export naar derde landen dus 'tot aan de Nederlandse exporteur'. 
Een belangrijk twistpunt vormde enerzijds de verantwoordelijkheid bij snijden van pootgoed. Hierbij 
keurt de NAK enkel onbeschadigd en ongesneden pootgoed. Terwijl de totale sector wel belang heeft bij 
snijden van grove pootgoedmaten. Vastgelegd is dat snijden primair het risico is van de gebruiker, maar 
dat bij klachten wel naar het ongesneden deel van dezelfde pootgoed partij gerefereerd kan worden. In 
het algemeen is er geen overeenstemming over de hoogte van eventuele vergoedingen bij 
opkomstproblemen bij aangekochte pootaardappelen. Deze is voor pootgoedtelers altijd 'te hoog' en 
voor de consumptietelers altijd ‘te laag’. Besloten is dat er in 2017 in gezamenlijkheid onderzoek gedaan 
zal worden naar de oorzaak van opkomstproblemen die zich met name in Zuidwest-Nederland zouden 
voordoen. 
Op fytosanitair gebied is Teun de Jong ook de vaste afgevaardigde naar de Klankbordgroep Akkerbouw 
van de NVWA. Op dit platform worden vooral voor de aardappelsector de overheidsregelingen voor 
keuringen, markttoegang en wettelijke teeltvoorschriften als voor Aardappelmoeheid en de quarantaine 
ziekten Bruin- en Ringrot en Chitwoodi besproken. De inzet van de teeltsector is om binnen de 
(Europese) wettelijke maatregelen tot een werkbare uitvoering te komen, die het vertrouwen van onze 
afnemers waarborgt. 
In november ontstond grote beroering toen de Vaste Commissie Pootaardappelen besloot de norm aan 
te passen voor groeischeuren. De NAV-leden in de adviesraad van de NAK en het NAV-bestuur hebben 
dit ook geadviseerd, enerzijds uit vrees dat bij handhaving van het beleid zwarte handel niet uit te 
sluiten zou zijn, met alle gevolgen voor de traceerbaarheid bij eventuele quarantaine ziektes en de 
Nederlandse fytosanitaire status, anderzijds omdat de normverruiming slechts voor de klasse B geldt en 
daarmee feitelijk alleen voor West-Europese consumptieteelt, dat voorheen dit soort partijen 'op 
verklaring' wel verhandeld werden en dat het in het belang van de aardappelketen zou zijn hiermee in 
stemmen. Wel heeft de NAV de Vaste Commissie gevraagd ook voor andere gebreken als 
groenverkleuring, gewone schurft en groeikoppen de verruimde normering als 'Waardering II' weer 
mogelijk te maken alsmede voor binnenlandse handel in Pré Basis en Basispootgoed. Voorts heeft de 
NAV richting VAVI gesteld dat deze handreiking de basis moet zijn om in Nederland de discussie over 
opkomstproblemen in de consumptieaardappelteelt terug te brengen naar het niveau dat problemen 
worden geanalyseerd om vervolgens tot oplossingen te komen. De Werkgroep Pootaardappelen was 
verdeeld over deze kwestie en de Werkgroep Consumptieaardappelen had grote bezwaren tegen het 
wijzigen van de regels tijdens het seizoen.   
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Te droog en te nat voor consumptieaardappelen 
Door het tamelijk late voorjaar van 2016 liep de aardappelmarkt van oogst 2015 aan het eind nog wat 
op en kwam nog even boven kostprijsniveau. Het groeiseizoen van oogst 2016 was weer bijzonder. 
Extreem natte perioden met her en der heel veel neerslag en lokaal alles vernietigende hagelbuien, 
wisselden af met perioden van hoge tot zeer hoge temperaturen en forse droogte. In Nederland kwam 
het meest extreme weer voor in het zuidwesten en zuidoosten, maar ook andere regio’s bleven niet 
gespaard. Bij onze zuiderburen in Vlaanderen en delen van Wallonië en Noord-Frankrijk had men met 
dezelfde perikelen te maken. In de extreem natte regio’s kon de Phytophthora her en der ook flink 
toeslaan. En in het rooiseizoen was het vooral op de plekken waar het in het voorjaar extreem nat was 
geweest, door droogte vaak onmogelijk te rooien zonder vooraf te beregenen. En waar beregenen niet 
mogelijk of toegestaan is, zat er niets anders op dan te wachten op regen. Zo kwam de bizarre situatie 
voor dat boeren eind oktober nog op regen moesten wachten om te kunnen oogsten. Door de (te) 
mooie herfst was de oogst laat. In Nederland was rond 1 november de oogst wel zo ongeveer binnen. In 
Vlaanderen moest toen nog meer dan 20% geoogst worden, wat uiteindelijk toch nog gelukt is. We 
hadden voor die boeren gelukkig niet te maken met ook nog een vroege inval van de vorst. 
Uiteindelijk is de totale oogst in NW-Europa ondanks een areaalgroei van 5% vergelijkbaar met die van 
2015, omdat door het extreme weer de opbrengst per ha ook rond de 5% lager uitkomt. Door 
wereldwijd een goede vraag naar verwerkte aardappelproducten ligt de prijs nu (begin januari 2017) 
nog op een goed niveau van 25 tot 28 cent per kilo. De termijnmarkt voor het april-contract ligt 
ongeveer op hetzelfde niveau. Er is dus geen verwachtingswaarde meer. 
De Werkgroep Consumptieaardappelen constateerde in december jl. bij het analyseren van de markt, 
dat het kantelpunt voor kostendekkende prijzen met het toenemen van de verwerkingscapaciteit mee 
omhoog schuift. Een jaar of drie geleden zagen we dat het kantelpunt bij 22 miljoen ton in de EU-5 lag, 
inmiddels zien we aan de hand van de situatie van afgelopen twee jaar dat dit punt nu bij 23,5 tot 24 
miljoen ton ligt. Te verwachten valt dat het areaal consumptieaardappelen na oogst 2016 met goede 
prijzen, zal toenemen in 2017. Als we dan weer eens een jaar krijgen met normale groeiomstandigheden 
en opbrengsten, gaat het spannend worden hoe de markt zich dan gaat ontwikkelen. Resultaten uit het 
verleden zijn zeker geen garantie voor de toekomst, maar we kunnen er wel van leren. En die ervaringen 
leren ons dat het de moeite waard kan zijn om te kijken hoe men het risico enigszins kan beheersen. 
In de Contact Commissie Consumptieaardappelen is er twee keer per jaar overleg met LTO en NAO over 
zaken in de consumptieaardappel keten.  
Helaas is het nog steeds niet gelukt om weer tot een eenduidige notering te komen voor 
fritesaardappelen droog uit de schuur tussen de Beurzen Emmeloord en Goes. De beide Beursbesturen 
hebben hier in de eerste helft van 2016 wel een forse inspanning voor geleverd, maar helaas heeft dit 
(nog) niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

Zetmeelaardappelteelt staat voor uitdagingen 
Het teeltjaar 2016 kenmerkte zich door een hoge ziektedruk en slechte nagroei in de herfst, resulterend 
in een hoog zetmeelgehalte maar lagere knolopbrengst. De pootdatum was later t.o.v. andere jaren 
vanwege het koude voorjaar, de opkomst verliep echter voorspoedig. Juni/juli was een vrij natte periode 
met een zeer hoge ziektedruk, Phytophthora was dan ook veel zichtbaar. Om deze ziekte goed te 
bestrijden moesten alle registers open worden getrokken om een goed gewas te behouden. Dit 
resulteerde uiteindelijk in een extra kostenpost van ca. €300 per ha. De herfst was droog waardoor een 
goede nagroei op met name de wat hoger gelegen percelen achterbleef. Het rooien van de aardappelen 
was soms moeizaam, er bleef weinig (zand) grond op de rooimatten waardoor de beschadigingen 
toenamen, daarnaast trad veel ‘schuiven’ tijdens het rooien in de aardappelruggen op. Op zwaardere 
gronden was sprake van veel harde kluiten waardoor extra reiniging of beregening noodzakelijk was. De 
kuilaardappelen zijn verwerkt en men is gestart met de verwerking van aardappelen uit bewaarschuren, 
de campagne zal dan ook nog in 2017 worden voortgezet.  
De aardappelen die Avebe deze campagne verwerkt hebben een hoog zetmeelpercentage van 21%, dit 
is hoger dan het meerjaarlijks gemiddelde van 20%. De knolopbrengst is lager (5-10%) zodat het hogere 
zetmeelgehalte de lagere knolopbrengst niet voldoende kan compenseren. Inschatting is dat het saldo 
dit jaar ca. €500/ha lager zal zijn dan in 2015. 
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De zetmeelaardappelteelt gaat een uitdagende periode tegemoet. De GLB subsidie wordt aanzienlijk 
verlaagd voor de zetmeelaardappeltelers van ca. €830/ha ( in het verleden opgebouwd middels de 
zetmeelteeltsubsidie) naar ca. €380/ha. Voor een akkerbouwbedrijf van 100 ha ca. €45.000 minder 
inkomsten. Om dit verlies aan inkomsten te compenseren zou de prestatieprijs van Avebe moeten 
worden verhoogd van de huidige €76/ton naar €90/ton. Avebe heeft daarom de nodige investeringen 
gedaan in plantaardig eiwit, een goed product voor de voedingsmiddelenindustrie. De nieuwe fabriek in 
Gasselternijveen is gebouwd. Avebe is de afgelopen jaren in een stabiliserende fase terecht gekomen 
maar de vraag rijst of de prestatieprijs middels eiwit of andere producten voldoende kan worden 
verhoogd om de teelt aantrekkelijk te houden. Jaarlijks is er een afname van het areaal 
zetmeelaardappelen van ca. 1400 ha. Telers kiezen voor alternatieve gewassen met hogere saldi. Avebe 
heeft dan ook besloten om nog meer te investeren (€40 mln.) in Research en Development en hiervoor 
is een overeenkomst gesloten met de Rijksuniversiteit Groningen. Er is een start gemaakt met het 
veredelen van rassen die minder vatbare zijn voor Phytophthora waardoor een aanzienlijke reductie in 
gewasbeschermingsmiddelen zou kunnen worden gerealiseerd (lagere teeltkosten, minder 
milieubelasting). De opbrengsten van deze nieuwe rassen vallen nog tegen. 

Na einde quotumtijdperk suikerbieten naar groter areaal met meer 
onzekerheid 
Het teeltjaar 2016 was een uitdagend jaar, middels een koud voorjaar was er 
nogal verschil in zaaidata (veel later t.o.v. andere jaren). In juni werden de 
zuidelijk provincies geteisterd door veel regenval waardoor er met name in 
Noord-Brabant en Limburg ca. 2000 ha verloren ging. De herfst daarentegen 
kenmerkte zich door lokale droogte waardoor de groei op de wat hogere 
percelen te vroeg tot stilstand kwam. Echter de rooiomstandigheden waren in 
deze periode uitstekend, resulterend in lage tarra cijfers. Eind november 
kenmerkte zich door een vorstperiode, ca. 2000 ha werd opgenomen in een 
speciale ingerichte vorstregeling. Deze suikerbieten werden versneld verwerkt 
waarvoor de teler een prijs van €7/ton inrekening is gebracht. Eind december 
was ca. 97% van het totaal areaal verwerkt.  
Ondanks de diverse lokale negatieve weersinvloeden is de opbrengst toch nog goed. De landelijke 
wortelopbrengst was 78 ton/ha, met 17,05% suiker een suikeropbrengst van 13,3 ton. Qua kilo’s bieten 
kan de campagne van 2016 niet tippen aan het seizoen ervoor, die uitkwam op 83,2 ton/ha. Afgezien 
van een late uitzaai en wateroverlast heeft ook de schimmel Aphanomyces voor opbrengstderving 
gezorgd. Dat gebeurde vooral op de lichte gronden. Schimmelaantastingen bedreigen steeds meer de 
teelt en resulteren in meer preventieve bespuitingen (dus hogere teeltkosten). 
Het jaar 2016 was het laatste jaar waar de EU suikerverordening van kracht was en dus ook de 
quotering. Europa importeerde in het quotumtijdperk 3,5 miljoen ton rietsuiker bovenop de 13 miljoen 
ton productie op de interne markt. COSUN pakte de rietsuiker op die via de import binnen mocht en 
gebruikte dat om de markt te maken voor na het quotum. Om een goede positie te bezetten in de 
toekomstige suikermarkt heeft COSUN middels een stappenplan ingespeeld op de nieuwe situatie door 
capaciteitsverhogingen (per fabriek per dag van 22.000 ton naar 28.000 ton), meer afnemers en een 
groter suikerbietenareaal (LLB introductie) te bewerkstelligen. In de toekomst wordt de 
suikerbietenteler echter wel meer blootgesteld aan een grillige wereldmarkt waardoor de saldi erg 
kunnen gaan fluctueren ondanks de door COSUN gegarandeerde minimum uitbetalingsprijs. 

Graan nog steeds onder kostprijs 
Ook afgelopen jaar beweegt de graanprijs zich ver onder kostprijsniveau. De NAV bepleit bij politiek en 

bestuur vanuit haar gedachtegoed nog steeds voor een faire, 
kostprijsdekkende prijs. De Werkgroep Granen is eenmaal bijeen 
geweest en heeft in die bijeenkomst teruggeblikt op de Themadag 
Granen waar diverse leden aanwezig waren en zoals te doen gebruikelijk 
de kostprijsberekeningen voor de granen geactualiseerd. De resultaten 
daarvan zijn te vinden op de NAV website. 
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Vooruit met kwaliteit, duurzaamheid en innovatie 

Klimaatverandering onderwerp van geslaagd jaarcongres 
Eind 2015 is de Werkgroep Klimaat opgericht. Deze heeft een voortvarende start gemaakt met het 
organiseren van het jaarcongres op 17 februari 2016 over ‘Klimaatverandering: kansen en uitdagingen 
voor de akkerbouw’. Na een korte introductie door NAV-voorzitter Teun de Jong werd door 
discussieleider en voorzitter van de Werkgroep Klimaat Klaas Hoekstra gepeild waar de aanwezigen in 
de zaal aan dachten bij het thema. Men zag de landbouw als een oorzaak van klimaatverandering door 
kunstmestproductie en veeteelt, voorzag problemen met wateroverlast en droogte, maar men zag ook 
kansen op hogere productie en nieuwe verdienmodellen. 
De eerste spreker, Pier Vellinga, voorzitter van Urgenda en tot voor kort werkzaam bij de WUR, wees 
erop dat de machtsverhoudingen veranderen door het klimaatakkoord van Parijs (COP21), waarbij de 
macht van de olie-industrie afneemt. Alternatieve energie wordt goedkoper door verbetering van het 
rendement. De landbouw is voor ongeveer 20% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot, vooral de 
veeteelt. Vellinga pleitte voor meer organische stof in de bodem waardoor de oxidatie afneemt en voor 
een verschuiving van de consumptie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit. 
Lies Struik van Waterschap Hollandse Delta liet zien dat bemaling bij hevige regenval te langzaam gaat 
voor de akkerbouw. Uit een evaluatie van afgelopen jaar heeft zijn waterschap geconcludeerd dat zij 
moeten anticiperen op de weerberichten, de peilmetingen moeten verbeteren en dat automatiseren 
van de stuwen kan helpen evenals de inzet van noodpompen. Hij riep de boeren op zelf te zorgen voor 
goede drainage en grondbewerking en zich te verzekeren. En het waterschap zou graag met boeren 
samen kijken naar de mogelijkheden van waterberging.  
Cees Jan Vogelaar van HarvestaGG liet zien dat de teelt van gras producten kan opleveren als bio-LNG 
en pellets voor bemesting en tegelijkertijd het organische stofgehalte in de grond kan verhogen en de 
aaltjesdruk verlagen. Voor verschillende gronden is het saldo van de grasteelt vergelijkbaar met of net 
iets hoger dan van graanteelten.  
Gert de Raaff van COSUN vertelde dat de focus bij COSUN ligt op nieuwe producten, niet op winnen van 
energie als bio-ethanol. Als agrarische grondstoffen kunnen bestaande gewassen of reststromen 
worden gebruikt. Eén van de concrete producten waar COSUN mee bezig is, is een microvezel uit pulp 
van bieten of cichorei om mengsels van vloeistoffen beter in oplossing te houden. Hiervoor ziet COSUN 
al in 2017 praktische toepassingen, waardoor de verwaarding van bietenpulp zal toenemen. 
Tenslotte liet Frank Wijnands van PPO-AGV zien hoe je als akkerbouwer de ‘CO2 footprint’ (het totaal 
aan emissie) kunt verlagen. Zo zijn er mogelijkheden als energiebesparing en gebruik van zonne-energie 
in de bewaring. Bij bewerking is vooral het 
dieselgebruik lastig te beïnvloeden, maar GPS en 
precisielandbouw bieden mogelijkheden evenals 
het combineren van bewerkingen. Bemesting en 
bodembeheer moeten gericht zijn op verhoging 
van het organische stofgehalte om emissie te 
beperken. Al met al gaven de sprekers een goed 
beeld van de mogelijkheden en kansen voor 
akkerbouwers en ontstond er nog een levendige 
discussie in de goed gevulde zaal.  
 
De Werkgroep Klimaat heeft in de herfst een vergadering gehouden waarbij Jan Peter Lesschen van de 
WUR een duidelijke uiteenzetting gaf over de kansen die binding van CO2 in de bodem biedt om 
klimaatverandering tegen te gaan. 
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Gewasbescherming 
Het afgelopen jaar heeft de door Natuur en Milieu en Greenpeace gevoerde mediacampagne over het 
doodspuiten van bijen voor veel ophef gezorgd. Door deze druk zagen de grote supermarktconcerns zich 
genoodzaakt om de extra eisen direct over te nemen. Nu heeft de NAV er op zich geen probleem mee 
dat de supermarkten alleen volgens het milieukeur geteelde producten in de schappen willen, maar dat 
deze eisen alleen gelden voor de Nederlandse producten, zodat bij een eventueel tekort direct 
buitenlandse producten zonder eisen kunnen worden verkocht is natuurlijk meten met twee maten. Als 
directe reactie hierop, is de NAV, samen met LTO in de Brancheorganisatie Akkerbouw begonnen om 
een ‘Actieplan Gewasbescherming’ op te zetten, met als doel dat we bij een dergelijke aanval beter en 
proactiever kunnen reageren. 
Ook de producenten van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet blind voor deze maatschappelijke 
discussie. Zo heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) samen met de 
gewasbeschermingsmiddelenindustrie, de grote landbouwcoöperaties, NAV, LTO en andere 
belanghebbenden een routewijzer opgesteld om te komen tot een betere geïntegreerde 
gewasbescherming. Als wij over voldoende middelen willen blijven beschikken om onze gewassen 
gezond te houden, zullen we zelf ook een grote stap moeten maken naar een nog duurzamer gebruik. 
Daarnaast heeft Nefyto, de brancheorganisatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie hun visie 
‘Duurzaam en Helder naar de Toekomst’ gepresenteerd. Het doel van al deze acties is om de consument 
beter te infomeren zodat de milieuorganisaties ons niet meer met leugens kunnen aanvallen. 
Ook de nog steeds boven de markt hangende verboden voor neonicotinoïden en de beperkingen voor 
middelen met mogelijk hormoonverstorende werking hebben onze aandacht en hiervoor reageren we 
regelmatig richting Tweede Kamer, ministerie en andere relevante organisaties. Het zelfde geldt voor 
het mogelijk verdwijnen van MH. 
De Werkgroep Gewasbescherming heeft een visie op de toekomst van de gewasbescherming opgesteld. 
Tevens heeft de NAV via een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gedaan om voor ‘groene’ 
middelen een zogenaamd variabel label te introduceren. In het huidige toelatingsbeleid worden alleen 
middelen met een hoge effectiviteit toegelaten, maar wettelijk gezien hoeft een middel alleen een 
aantoonbaar effect te hebben ten opzichte van een onbehandelde controle. Met een variabel label kan 
de fabrikant aangeven dat een middel bijvoorbeeld maar 70% werking heeft. Zo’n middel kan een prima 
rol hebben in een geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie en door de werking te vermelden op het 
label kunnen dergelijke middelen zonder valse verwachtingen volgens de NAV makkelijker worden 
toegelaten. Dit en andere punten is in herfst ook besproken bij het Ministerie van Economische Zaken. 

Agroecologie richt zich op korte ketens 
De Werkgroep Agroecologie (WAE) heeft afgelopen jaar niet veel activiteiten ontplooid. Omdat de term 
agroecologie erg breed uitgelegd kan worden en er al veel activiteiten die met duurzame teelt te maken 
hebben door andere werkgroepen binnen de NAV worden opgepakt, zal de WAE zich vooral richten op 
korte ketens. Dit was ook het onderwerp van de excursie die in het vorige verslagjaar heeft plaats 
gevonden. De WAE zal daarop voortborduren en onderzoeken wat nodig is om de relatie tussen 
producent en consument te verbeteren. 

Onderzoek en innovatie 
Helaas is een structurele financiering van het collectief onderzoek nog niet verder gekomen dan de 
troonrede, de beloften zijn gedaan, maar de Brancheorganisatie Akkerbouw heeft nog niet de nodige 
informatie gekregen om bij alle akkerbouwers een heffing voor het collectief onderzoek op te kunnen 
leggen. 
Er gebeurt nog wel enig noodzakelijk onderzoek, gefinancierd uit oude gelden van het Productschap 
Akkerbouw, maar de vorig jaar door ons geprioriteerde onderzoekswensen liggen voor een groot deel 
nog op de plank. 

Nieuwe veredelingstechnieken of Genetische Modificatie 
In 2016 heeft er op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken een hoorzitting plaatsgevonden 
waarbij alle betrokken partijen hun zienswijze konden geven op verwachtte gevolgen van de teelt van 
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genetisch gemodificeerde gewassen. Daaraan heeft ook de NAV meegewerkt. In oktober heeft Minister 
Kamp een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin het toegezegde afwegingskader voor de 
teelt van gg-gewassen. Het besluit van het kabinet tot een nationale beperking of verbod op de teelt van 
een individueel gg-gewas zal plaatsvinden na beoordeling van het gewas aan de hand van dit 
afwegingskader. Het gaat om de volgende elementen: 

• keuzevrijheid waarborgen voor burgers of agrariërs, 
• nationaal co-existentiebeleid,  
• gewasbeschermingsmiddelenbeleid, 
• economische gevolgen van gg-teelt voor biologische en reguliere telers, 
• maatschappelijke acceptatie, en 
• de kansen die het gg-gewas biedt, zoals op het gebied van duurzaamheid, voedselzekerheid 

en consumentenvoordelen. 
Om tegemoet te komen aan de zorgen van o.a. biologische telers en de reguliere verdelingssector (zoals 
pootgoed) heeft Wageningen UR voorstellen gedaan voor een co-existentie monitoringsprogramma van 
gg-teelten in toekomstige praktijksituaties. Daar bovenop zal het Ministerie van Economische Zaken, 
zodra teelt van een gg-gewas in Nederland aanstaande is, initiatief nemen om met relevante partijen in 
contact te treden over vormgeving van een restschadefonds voor schade die niet op de gg- teler is te 
verhalen. 
Er zijn vele andere nieuwe veredelingstechnieken dan transgenese, de eerste genetische modificatie 
waarbij genen van een andere soort worden ingebouwd. Het is vooralsnog niet duidelijk of andere 
technieken, waarbij geen genen worden ingebouwd of alleen soort-eigen genen, ook onder de GMO 
wetgeving moeten vallen. De EU is nog bezig daar een standpunt over in te nemen. 
Wageningen UR heeft ook stappen gezet op het gebied van veredeling met moleculaire technieken om 
Phytophthora onder de duim te krijgen. Wageningen UR heeft al in het DuRPh-project aangetoond dat 
met cisgenese zelfs gevoelige aardappelrassen bestand gemaakt kunnen worden tegen de 
aardappelziekte. Met cisgenese worden soorteigen genen in de aardappelplant gebracht. Dat laatste is 
met de nieuwe iCrispr-Cas techniek niet meer nodig. Een aardappelplant heeft zogenoemde S-genen, 
die bepalen hoe gevoelig een plant is voor ziekten. Deze ziektegevoeligheidsgenen kunnen we met 
Crispr-Cas uitschakelen, waardoor bijvoorbeeld Phythophthora geen vat meer heeft op deze plant. Er 
komen dan geen genen van buiten in de plant. De NAV ondersteunt dit project. 

 

Regeldruk, schade en risico’s beperken 
De NAV houdt zich op verschillende dossiers bezig met het beperken van schade van buitenaf of door 
regelgeving en het beperken van risico’s. 

Te hoge kosten asbestsanering 
In 2024 moeten alle asbesthoudende daken zijn vervangen. Hiervoor is subsidie beschikbaar, maar deze 
dekt maar een fractie van de kosten. De NAV heeft met een tweetal advocatenbureaus gekeken naar de 
mogelijkheden om de overheid te dwingen tot een kostendekkende vergoeding, met het argument dat 
de overheid vaak geëist heeft in de bouwvergunning dat asbest werd toegepast terwijl al decennialang 
bekend is dat asbest gevaarlijk kan zijn. Op 16 juni heeft de NAV een avond georganiseerd met 
belangstellenden en vertegenwoordigers van beide advocatenbureaus. De conclusie was dat een 
collectieve rechtszaak weinig kansen biedt, maar dat individuele gevallen die kunnen aantonen dat 
asbest werd geëist door de gemeente wel een kans maken de zaak te winnen. Besloten is om de lobby 
in te zetten op enerzijds via de politiek een hogere vergoeding proberen te verkrijgen, anderzijds te 
pleiten voor de mogelijkheid tot uitstel in die gevallen waar aantoonbaar geen gevaar is, met het 
argument dat het Bouwbesluit nu ook de omgekeerde mogelijkheid biedt, nl. om snellere vervanging te 
eisen wanneer er aantoonbaar wel risico is. Het onderwerp is ook besproken met de andere agrarische 
vakbonden. Ook heeft de NAV contact gezocht met de Vereniging Eigen Huis die positief staan 
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tegenover samenwerking. In 2017 worden ook andere partijen benaderd om met een zo groot mogelijke 
coalitie verder te gaan. 

Schade door wild 
In 2016 is het ganzenoverleg niet meer bijeen geweest. Wel is er het afgelopen jaar regelmatig contact 
geweest over wildschade bij individuele leden en het bestuur. Hieruit kwam ook weer naar voren dat de 
afgekondigde regels voor schadebestrijding aanleiding geven tot onduidelijkheden en veel gevallen ook 
onvoldoende mogelijkheden bieden voor een adequate schadebestrijding.  
Omdat de drempel voor het gebruik maken van de schadevergoedingsregeling erg hoog is, wordt ten 
onrechte het beeld geschapen dat het met de wildschade wel mee valt. Het blijft derhalve belangrijk om 
schade te blijven melden ook als geen gebruik wordt gemaakt van de vergoedingsregeling. Dit kan 
kosteloos! 

Brede weersverzekering 
In 2016 heeft er een evaluatie van de brede weersverzekering plaatsgevonden. 
Tegelijkertijd werden veel boeren in met name Noord-Brabant en Limburg getroffen 
door hagelschade en wateroverlast. De Rijksoverheid heeft besloten geen 
tegemoetkomingen te geven om de schade te dekken, met het argument dat men zich 
had kunnen verzekeren en dat ze de verzekering al subsidiëren. Hierbij moet 
opgemerkt worden, dat boeren zich alleen kunnen verzekeren tegen water wat van 
boven komt en niet tegen schade door hoge waterstand. Bovendien wordt een deel 
van de subsidie terug gevorderd door de overheid in de vorm van assurantiebelasting. 
De NAV bepleit dan ook het afschaffen van de assurantiebelasting op deze 
verzekeringen. 

Acties tegen toenemende regeldruk 
Het kabinet Rutte II zegt altijd voor afname van de regeldruk te zijn, maar ondertussen komen er steeds 
meer regels bij. De NAV verzet zich daar tegen. 

• Kentekenplicht voor alle landbouwvoertuigen werd mede door de zienswijze die de NAV heeft 
ingediend en de daaruit voortvloeiende contacten met Tweede Kamerleden met een hele kleine 
meerderheid weggestemd in de Kamer. De NAV vindt het onzinnig om alle landbouwvoertuigen én 
alle werktuigen daarop en daaraan van kentekens te voorzien en vindt dat de Europese eis om dit 
uitsluitend te doen voor voertuigen die harder kunnen dan 45 km/uur voldoende is. 

• De NAV heeft net als LTO geageerd tegen de invoering van de drukregistratie op spuitapparatuur. 
De invoering daarvan is voorlopig uitgesteld. 

• De NAV heeft geprotesteerd tegen het dreigen met boetes door het CBS wanneer men de enquêtes 
van deze organisatie niet invult. Het CBS heeft toegezegd voorlopig geen boetes op te leggen zolang 
er voldoende enquêtes worden ingevuld. Ook is er een akkerbouwklankbordgroep opgericht met 
NAV en LTO, waarin gekeken wordt hoe het aantal enquêtes geminimaliseerd kan worden en hoe 
de timing van de enquêtes kan worden verbeterd. Er is in 2016 een gezamenlijke verklaring van 
agrarische belangenbehartigers en het CBS opgesteld. 

 

Samen met anderen 
 
Opkomen voor de akkerbouwbelangen doet de NAV soms alleen. Waar mogelijk zoeken we 
samenwerking met anderen. Deze samenwerking wordt hier beschreven. 
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Vertegenwoordigingen 
Zoals eerder in dit verslag gemeld vormt de NAV een van de leden van de Brancheorganisatie 
Akkerbouw. De BO Akkerbouw is onderverdeeld in de Sectie Teelt, waarin leden van de Vakgroep 
Akkerbouw van LTO zijn vertegenwoordigd, een vertegenwoordiger van waarnemer NAJK en namens de 
NAV Hans van Kessel en Teun de Jong. De beleidsadviseur van de NAV, Aleid Dik, is als adviserend lid 
betrokken bij de Sectie Teelt. Per 1 februari 2016 is voorzitter Jaap Haanstra van de vakgroep 
Akkerbouw van LTO teruggetreden, waarna vice-voorzitter Teun de Jong tot aan de verkiezing en 
benoeming van Jaap van Wenum door LTO, als waarnemend voorzitter van de Sectie Teelt is 
opgetreden. De taak van de Sectie Teelt bestaat voornamelijk uit de weging en beoordeling van 
onderzoeksvoorstellen die vanuit de sector worden voorgedragen voor gewasoverschrijdend onderzoek. 
Ook adviseert de Sectie Teelt het bestuur van de BO Akkerbouw over het beheer van de overgedragen 
teeltfondsen vanuit het voormalige Productschap Akkerbouw en zaken op het promotionele vlak voor 
de akkerbouw. In de diverse werkgroepen van de BO Akkerbouw zijn ook de NAV-bestuursleden Martin 
de Ruiter, Hans van Kessel en Kees van Dijk actief. 
Klaas Hoekstra zit ook na zijn vertrek als bestuurslid nog namens de NAV bij de CBAV (Commissie 
Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten).  
Zoals elders beschreven is de NAV vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren van NVWA, NAK, AVP, 
PCC, CCC, CBS en Maatwerkaanpak Regeldruk. 

Platform Aarde Boer Consument (ABC) 
In het Platform ABC werkt de NAV samen met andere boeren en maatschappelijke organisaties aan een 
eerlijker landbouwbeleid. Platform ABC heeft een grote bijdrage geleverd aan het slagen van de tweede 
Voedsel Anders conferentie op 12 en 13 februari in Wageningen. Over twee dagen verspreid hebben ca. 
1000 mensen de vele plenaire debatten en een 40-tal workshops bezocht. Ook de NAV heeft aan een 
aantal workshops meegewerkt. Verder heeft Platform ABC een notitie doen verschijnen over het belang 
van een vruchtbare bodem en hoe dit samenhangt met het huidige landbouwbeleid. Ook is een bijdrage 
geleverd aan de discussie rond de Voedselagenda van staatssecretaris Van Dam. Een aantal leden heeft 
de Nyeleni conferentie in Roemenië bezocht, waar de Europese beweging rond voedselsoevereiniteit bij 
elkaar kwam. 

 

Internationale belangenbehartiging door Europese Coördinatie Via 
Campesina (ECVC) 
De speerpunten waar ECVC aan werkt zijn beleid, productiewijzen en rechten. Hieronder wat 
hoofdzaken uit de activiteiten en het werk van het afgelopen jaar. Uitgebreid kunt u ECVC volgen op de 
website www.eurovia.org en viacampesina.org. 
Beleid: 
Vrijhandel 
ECVC heeft actie gevoerd, gesprekken met Europese onderhandelaren gehad en met leden van het 
Europese parlement om duidelijk te maken dat de handelsverdragen CETA en TTIP het inkomen en dus 
het bestaan van Europese boeren bedreigen. Daarom moet landbouw uit deze verdragen gehaald 
worden. Er is door de Nederlandse anti-TTIP/CETA coalitie een boerenmanifest opgesteld. Dit manifest 
is door vele Europese lidorganisaties ondertekend en gesteund. De Waalse ECVC organisaties MAP en 
FUGEA waren mede organisatoren van het Waalse NEE tegen CETA. ECVC als netwerk van Europese 
boerenorganisaties werkt samen met maatschappelijke, milieu- en ontwikkelingsorganisaties, bij zowel 
nationale als Europese acties. In 2017 gaat de strijd verder. 
Landbouwbeleid 
Voor de herziening van het landbouwbeleid in 2020 zijn de lidorganisaties van ECVC gezamenlijk tot de 
volgende standpunten gekomen: 

http://www.eurovia.org/
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• Het primaire doel van het GLB is om de voedselveiligheid en de voedselsoevereiniteit van de Europese 
volkeren te bieden. 
• Een groot aantal boeren in alle Europese gebieden zullen ervoor zorgen dat de voedselproductie in 
kwantiteit en kwaliteit gewaarborgd is. 
• Alle boeren hebben de mogelijkheid om deel te nemen in het proces naar een gezonde en 
milieuvriendelijke productie en Europese steun moet deze overgang voor iedere boer mogelijk maken. 
• Om hun bedrijf duurzaam veilig te stellen, hebben de boeren het recht op een fatsoenlijk inkomen, 
voornamelijk gebaseerd op eerlijke prijzen (zodat er geen subsidies nodig zijn enkel dan voor kwetsbare 
gebieden en voor bedrijfsovername en vestiging van nieuwe boeren). 
• Instrumenten om de markt te reguleren, zoals quota en andere zullen pragmatisch worden gebruikt 
om vraag en aanbod aan te passen. 
• De verdragen van de zogenaamde ‘vrije handel’ die al zijn ondertekend, worden herzien zodat 
landbouw eruit gehaald wordt en de handelsovereenkomsten die in het proces zijn van ratificatie of 
onderhandeling worden opgeschort. 
* Sterke lokale en regionale markten en afzet, toegankelijk voor alle producenten worden ontwikkeld. 
Passende normen voor kleine volumes en kleinschalige verwerking worden vastgesteld. Aanbestedingen 
voor lokaal voedsel in de publieke kantines en catering wordt bevorderd. 
• Onderlinge verzekeringsinstrumenten voor alle boeren zijn in staat zijn om risico’s van klimaat of de 
gezondheidsrisico's te dekken. 
• Steun van de overheid wordt besteed aan publieke goederen: werkgelegenheid, steun voor 
gezinslandbouw in kwetsbare gebieden, bedrijfsopvolging en vestiging van nieuwe boeren, 
voedselkwaliteit, bescherming van de biodiversiteit, water, klimaat. 
• De EU ontwikkelt een actief beleid hebben voor vestiging en bedrijfsopvolging van boeren voor 
verjonging en vitaliteit van het platteland. 
• De EU geeft steun om de mensenrechten, het milieu en het welzijn van dieren te respecteren. De 
sociale voorwaarden zijn gebaseerd op de naleving van de arbeids- en sociale rechten van alle werkers 
op het land en de boerderijen. Geen steun moet worden gegeven aan grootschalige industriële 
landbouw. 
• De rol van burgers in het landbouw- en voedselbeleid is vergroot, op Europees, nationaal en lokaal 
niveau (in de vorm van gemeentelijke voedselraden). 
• Innovatie wordt gezien en gebruikt als een belangrijk proces in het behoud van (kleinschalige) familiale 
landbouw en een model van landbouw- en voedselproductie dat sociaal rechtvaardig, duurzaam en 
gezond is. Onderzoeksbudgetten voor innovatie worden gebruikt voor deze ontwikkeling.  
Deze standpunten zijn de basis voor de campagne voor de herziening van het landbouwbeleid. 
Productiewijze: 
Agroecologie 
Via Campesina heeft gestimuleerd dat de FAO (de voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde 
Naties) agroecologie op zijn agenda heeft gezet. Sinds september 2015 zijn er verschillende conferenties 
over agroecologie gehouden op verschillende continenten. In november 2016 vond in Boedapest de 
Europese regionale conferentie over agroecologie plaats. Daar werd duidelijk dat agroecologie ook in 
Europa een belangrijke ontwikkelingsrichting is om een toekomstbestendige voedselvoorziening te 
garanderen en een levendige economie op het platteland. In vele landen is agroecologische landbouw te 
vinden als nieuwe ontwikkeling. De landbouw in Europa is divers en de vormen van agroecologie zijn 
even divers. Belangrijke elementen zijn gezond bodemleven, verbinding dierlijke en plantaardige sector, 
natuurinclusief boeren, lokale bewerking en verwerking, lokale vermarkting en maatschappelijke 
verbinding.  
ECVC gaat samen met maatschappelijke partners en onderzoeksinstituten werken aan een Europees 
netwerk van training en onderwijs om de kennisuitwisseling tussen boeren te versterken.  
Rechten 
Boerenrechten 
Op het niveau van de Verenigde Naties in Genève werkt ECVC aan een verklaring van de rechten van de 
boer en plattelandsbevolking. Dergelijke regelgeving biedt een ander kader dan de handelsafspraken 
binnen de WTO. Voedsel zou in de eerste plaats een mensenrecht moeten zijn en niet louter gezien 
moeten worden als handelswaar of speculatiemiddel. Dit jaar zijn er vervolgstappen gezet in de 
ontwikkeling van deze verklaring.  
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Nyeleni Europe 
In oktober 2016 zijn in Roemenie zijn 600 mensen, nationale delegaties van maatschappelijke en 
boerenorganisaties, vissers, herders, inheemse volken van de Europese beweging voor 
voedselsoevereiniteit samengekomen onder de naam Nyeleni Europa. Samen hebben ze ervaringen 
uitgewisseld, netwerken versterkt en gezamenlijke activiteiten ontwikkeld voor Europese 
voedselsoevereiniteit. ‘We willen als bevolking het recht om ons voedselsysteem te organiseren zoals wij 
dat willen. Wij kiezen voor solidariteit tussen boeren, herders, vissers, en lokale 
gemeenschappen. Zodat iedereen een waardig leven kan leiden, toegang tot gezond eten 
heeft en we toekomstbestendig met alle leven op aarde omgaan.’ www.nyelenieurope.net. 

Certificeringsoverleg 
Het akkerbouw certificeringsoverleg is afgelopen jaar onder de vlag van de BO Akkerbouw tweemaal 
bijeen geweest. De VVAK is geactualiseerd en er is verder gesproken over de kwaliteit van gft-compost. 
Er zijn echter nog geen resultaten geboekt. Het overleg erover gaat door. 

Overleg met andere agrarische vakbonden 
Afgelopen jaar heeft het overleg tussen NVV, NMV, NPV en NAV drie maal plaats gevonden. Voor ons 
waren de vermarkting van onze producten en de sanering van asbest voor 2024 de belangrijkste 
onderwerpen. 

Samenwerking NAV en LTO 
Belangenbehartiging in de akkerbouw gebeurt op vele manieren. Wat betreft de algemene en 
landbouwpolitieke belangenbehartiging kennen we in Nederland de algemene vereniging LTO 
Nederland. In deze club zijn alle agrarische sectoren vertegenwoordigd, wat natuurlijk positief is voor de 
omvang naar buiten toe. Echter, de belangen lopen lang niet altijd parallel tussen de sectoren. Het 
gevaar dreigt constant dat de getalsmatige grootste sectoren de overhand hebben. Deze situatie is een 
van de pijlers van de NAV, naast dat NAV haar marktfilosofie richt op controle over de 
productiehoeveelheid om tot een evenwichtige marktpositie tussen de handelsschakels te komen. Daar 
waar het kan proberen NAV en LTO gezamenlijk op te trekken. Hiertoe vindt ook geregeld afstemming 
plaats tussen bestuursdelegaties van beide partijen. Daarnaast wordt er ook in de BO Akkerbouw 
intensief samengewerkt. De bestuurlijke wijzigingen bij LTO hebben geleid tot een hernieuwde 
afstemming van de wederzijdse standpunten. 

Samenwerking NAV en VTA 
Op het gebied van vermarkting van met name consumptieaardappelen en uien heeft NAV intensief 
contact met de VTA. Tot aan 1 november 2016 hebben de beide organisaties ook het kantoor in 
Noordhoek met elkaar gedeeld. De VTA doet niet aan algemene en landbouwpolitieke 
belangenbehartiging. Waar nodig vindt er tussen VTA en NAV afstemmingsoverleg plaats 
De samenwerking met VTA is iets minder intensief geworden, omdat het niet is gelukt een sectorbreed 
markt- en prijsinformatie systeem van de grond te krijgen. De VTA werkt verder aan het verbeteren van 
zijn eigen markt- en prijsinformatie systeem en heeft hierin afgelopen jaar forse stappen gezet.  

 

Activiteiten NAV-regio’s in 2016 

Landelijk bestuur op verzoek actief in de regio 
De NAV is te klein om actief regionale ontwikkelingen zoals bestemmingsplannen in de gaten te houden, 
maar wanneer onze leden hulp vragen in lokale kwesties is de NAV in principe bereid om daar op in te 
gaan. Zo zijn er in 2016 een aantal regionale kwesties opgepakt: 
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• De NAV heeft de namens 35 getroffen leden en samen met Het Friesch Grondbezit en LTO Noord 
gevoerde rechtszaak tegen het meenemen van 2500 ha akkerland in de aanwijzing van de Oude en 
Nieuw Bildtdijk (Friesland) als Beschermd Dorpsgezicht verloren. Vervolgens zijn we in beroep 
gegaan bij de Raad van State. In de ogen van de NAV worden de getroffen bedrijven op slot gezet 
door de aanwijzing waardoor zij ernstig worden gedupeerd. Er is nog geen uitspraak. 

• De NAV heeft namens haar leden in Friesland en Groningen ingesproken en een bezwaar ingediend 
tegen de voorgenomen proef met een peilverhoging in het Lauwersmeer. Ook heeft de NAV een 
bezwaar ingediend bij de Raad van State. 

• De NAV is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Agrarisch Natuurbeheer in de Hoeksche 
Waard. 

• De NAV heeft diverse leden proberen te helpen met lokale problemen zoals de pachtregels in Noord-
Holland. 

Regio Noord-Klei 
In de regio Noord-Klei hebben in de winter twee bijeenkomsten plaatsgevonden, in Groningen en 
Friesland, met de betreffende waterschappen. Op beide avonden hield Klaas Hoekstra een verhaal over 
bemesting en over de voorgestelde equivalente maatregelen. Op 9 februari ging het in 
Oosteinde/Roodeschool daarnaast over waterpeil, met medewerking van Bob van Zanten van 
Waterschap Noorderzijlvest. Er ontstond veel discussie over zowel bemaling als over de emissie-eisen 
die door dit waterschap worden gesteld. Op 22 februari in Oude Bildtzijl liet naast het 
bemestingsverhaal Mattie de Vries van Wetterskip Fryslân resultaten zien van het landelijke netwerk 
van meetpunten van gewasbeschermingsmiddelen in water. De grotere wateren in Friesland kennen 
geen overschrijdingen meer. De gevonden pieken in sloten kunnen niet altijd worden gekoppeld aan het 
gebruik. De Werkgroep Gewasbescherming gaat met de discussie op beide avonden aan de slag. 
 
Op 13 juli werd er een zomeravondexcursie met barbecue gehouden op het bedrijf van Johan Dijck in 
Nes. Teun de Jong heeft een aantal actuele zaken besproken, waaronder de proef met peilverhoging in 
het Lauwersmeer en er was een rondleiding over het bedrijf. 

Regio Noordoost 
Op 24 februari was er in Jipsinghuizen een avond van regio Noordoost. Naast ook hier het 
bemestingsverhaal van Klaas Hoekstra ging het hier over AM, met medewerking van Albert Wolfs van 
het HLB. Hij liet zien dat een rassenkeuzetoets een goed instrument is bij problemen met AM. Ook 
vertelde hij kort iets over wratziekte en over herbicideschade. 

Regio Flevoland 
Flevoland heeft uiteraard dit jaar ook te maken gehad met de extreme kanten van het weer, maar is 
voor de uitersten in de weerextremen bespaard gebleven. Door deze weersomstandigheden is het niet 
een optimaal groeiseizoen geweest en waren de opbrengsten over het algemeen (fors) lager dan men 
normaal gesproken gewend was. De grond- en zeker ook de pachtprijzen blijven in Flevoland nog steeds 
ongekend hoog.  
Op de regioavond heeft de voorzitter van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA), Jaap Botma, de 
toekomstplannen van zijn organisatie toegelicht. Hij riep de aanwezigen op zoveel mogelijk transacties 
te melden bij VTA. En Klaas Hoekstra heeft de stand van zaken van het mineralenbeleid toegelicht en 
wat we daar in de komende jaren van kunnen verwachten.  

Regio Noord-Holland 
De ledenavond van regio Noord Holland werd woensdag 13 januari gehouden in Het Wagenwiel in 
Lambertschaag. De avond ging over de toekomst van de aardappelen. Tom Koenraadt hield als 
regiovoorzitter het openingswoord en wenste iedereen een goed 2016 toe. Na een korte inleiding door 
NAV-voorzitter Teun de Jong hield bestuurslid Klaas Hoekstra een verhaal over de problematiek rondom 
de gebruiksruimte van fosfaat en liet in tabellen zien dat de opbrengsten de laatste 10 jaren flink zijn 
gestegen in de akkerbouw gewassen, vooral in suikerbieten. Maar de gebruiksnorm is gedaald dus we 
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zijn de bodem langzaam aan het uitputten en dat mag niet het idee zijn van duurzame landbouw. Ook 
de discussie rondom bodemverbeteraars en de kringloop-landbouw kwamen aan de orde. 
Daarna was het woord aan de NAO. De verschillende onderwerpen met betrekking tot de aardappel 
kwamen aan bod zoals de toekomst van de consumptieteelt (chips en frites) en de export- en 
verwerkingsmogelijkheden. Jan Gottschall van de NAO vertelde over de promotieactie om de 
tafelaardappelen consumptie  in Nederland te bevorderen. De laatste jaren neemt de consumptie van 
tafelaardappelen verder af in Nederland. Daarentegen is de consumptie van frites en chips verder 
toegenomen en ook de consumptie van voorbewerkte aardappelproducten zoals aardappelschijfjes etc. 
is verder toegenomen.  
Daarna vervolgde Karst Weening het verhaal van de NAO rondom de problematiek van de wisselende 
importeisen van verschillende landen (denk aan Egypte, Algerije) van het Nederlandse pootgoed en wat 
de NAO doet om de export zo soepel mogelijk te laten verlopen. De NAO heeft nauwer contact met de 
pootgoed-handelshuizen dan met de zelfstandige telers. Daarom was het goed dat de leden op deze 
avond direct vragen konden stellen aan de NAO. Zo werd er veel over de zilverschurft-eis gediscussieerd.  
Het was een zeer interessante avond met goede sprekers en een levendige discussie. Ook was het 
regiobestuur tevreden over de opkomst van de leden.   
 

Regio Zuid/Zuidwest 
Regio Zuid/Zuidwest heeft op 1 februari 2016 een regiobijeenkomst gehouden op het meest centrale 
punt, gelegen tussen Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, namelijk in Restaurant de Grevelingen te 
Bruinisse. Het onderwerp van deze avond was de Bodem. 
Vooral vanwege onze inzet voor verruiming van de fosfaatnormen met als doel om deze tenminste op 
het niveau te brengen van de afvoer van dit element in onze producten heeft aftredend bestuurslid 
Klaas Hoekstra ons nog eens uitgelegd hoeveel wij te kort komen in ons bouwplan. Zijn tomeloze inzet 
voor de zogeheten ‘Equivalente Maatregelen’ waarin naast extra fosfaat ook een hoger stikstofgebruik 
wordt toegestaan als aangetoond kan worden dat dit in productie wordt omgezet, heeft echter in 2016 
nog geen resultaat opgeleverd. Zijn portefeuille is inmiddels overgenomen door Geert Dubben, maar het 
Ministerie van Economische Zaken geeft duidelijk prioriteit aan een voortzetting van de derogatie voor 
de veehouderij, waardoor de akkerbouwbelangen worden vergeten. 
Tijdens het tweede deel van de avond heeft Christiaan Bondt van Agriton uitgelegd dat door een betere 
voeding van het bodemleven, onder andere door het toedienen van Bokashi, meer fosfaat beschikbaar 
komt voor de plant waardoor een lagere bemesting zou kunnen worden gecompenseerd. Dat 
verbetering van het bodemleven voor gezondere gewassen en een hogere opbrengst kan zorgen is 
daarmee nog eens onderstreept en een verhoging van het organische stof gehalte, onder andere 
mogelijk gemaakt door de zo gewenste equivalente maatregelen staat dan ook nog steeds boven aan 
ons prioriteitenlijstje. Al met al een zeer interessante avond waarbij de belangstelling van onze Zeeuwse 
leden wat tegen viel. 

 

Tot slot 

Bestuur 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2016 zijn Klaas Hoekstra en Joop van de Wiel 
onder grote dankzegging door de voorzitter en de aanwezige leden afgetreden als lid van het landelijk 
bestuur. Tijdens dezelfde vergadering werden Geert Dubben en Martin de Ruiter gekozen als nieuwe 
leden van het landelijk bestuur. Geert Dubben heeft de portefeuilles Mineralen, Suiker en 
Zetmeelaardappelen. Martin de Ruiter heeft de portefeuilles Klimaat, Agrarisch Natuurbeheer en PR. 

Kader 
In 2016 zijn de meeste werkgroepen actief bezig geweest. Op 29 juni werd wederom een kaderdag 
gehouden. We zijn bij elkaar geweest op de Forward Farm van Jasper Roubos in Abbenes, een 
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samenwerkingsverband met Bayer. Daar kregen we eerst een uitleg over het bedrijf en vervolgens een 
rondleiding langs de diverse innovaties en proeven. Vervolgens is tijdens de vergadering het concept-
visiedocument van de NAV op de akkerbouw besproken. De opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt 
in het definitieve document. 

PR en ledenwerving 
Na de vernieuwing van het ledenblad in 2015 is in 2016 ook de website drastisch vernieuwd. De website 
heeft een nieuw uiterlijk gekregen en is ‘responsive’ gemaakt, wat wil zeggen dat hij op alle 
verschillende soorten schermen goed te lezen is, dus ook op telefoons.  
De NAV heeft ook een flyer laten drukken die wordt gebruikt als reclamemateriaal. Op de kaderdag is 
aan de aanwezigen gevraagd deze flyers in hun directe omgeving te verspreiden. 
De NAV heeft van 13-17 december op de Landbouwbeurs in Leeuwarden gestaan.  
Op sociale media heeft de NAV naast Facebook en Twitter nu ook een LinkedIn account geopend voor 
het meer zakelijke netwerk. Op Twitter is het aantal volgers met 20% toegenomen. 
Net als in 2015 vinden steeds meer akkerbouwers spontaan hun weg naar de NAV. De meeste 
aanmeldingen komen via de website binnen. Het betreft veel jonge akkerbouwers. Het bestuur denkt 
dat de vernieuwde uitstraling van ledenblad en website hierbij ook helpt. Het ledenaantal is iets 
gestegen, tegen de dalende trend in. Maar de hulp van een ieder bij het werven van nieuwe leden is 
altijd welkom!  

Kantoor en personele zaken 
Per 1 februari 2016 is An Hermus vertrokken als 
secretariaatsmedewerkster bij de NAV vanwege het bereiken van de 
AOW-leeftijd. Zij is vanaf het begin actief geweest bij de NAV, eerst 
als vrijwilligster, later als werkneemster. Zij onderhield goede 
contacten met veel NAV-leden en kent als geen ander de 
geschiedenis van de NAV. De voorzitter heeft haar namens de hele 
NAV tijdens de bijeenkomst op 17 februari in het zonnetje gezet en 
haar bedankt voor haar jarenlange inzet en enorme betrokkenheid bij 
de NAV. An blijft actief voor de NAV in de redactie van het ledenblad. 

 
Op 1 januari is Vicky Clarijs in dienst getreden van de NAV als opvolgster van An Hermus. Helaas heeft zij 
vanwege het aanvaarden van een fulltime baan elders ons alweer verlaten per 1 augustus. Op die datum 
is Eline Troost in dienst gekomen. 
Omdat VTA het gezamenlijke huurcontract voor het kantoor in Noordhoek wilde opzeggen, heeft de 
NAV besloten ook te verhuizen. Op 22 oktober heeft het bestuur samen met hulp van Corina Hermus 
alles verhuisd naar het nieuwe kantoor in Zevenbergen. 
 
 
Volg ons op www.nav.nl of via Twitter, Facebook en LinkedIn: 

www.twitter.com/NAV_Akkerbouwer 

www.facebook.com/Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond 

                    www.linkedin.com/in/nederlandse-akkerbouw-vakbond-4453a7114 
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