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2017: beter informeren van beleidsmakers en burgers 
 
In 2017 hebben we een verdere toename gezien van druk vanuit de ‘samenleving’ op de landbouw. Het 
gevolg is dat politici er soms op aandringen om adviezen van officiële instanties te zien als één van de 
vele meningen. De NAV vindt dit zorgwekkend en heeft daarom in 2017 zich extra ingezet om informatie 
te verschaffen aan burgers, politici, beleidsmakers, milieuorganisaties, kortom iedereen die bij de 
landbouw en voedselproductie betrokken is. We hebben op ‘Thank a farmer’ dag in oktober een 
informatieve website gelanceerd: www.akkerbouw-van-nu.nl met daaraan gekoppeld een Facebook 
pagina. De website gaat in op alle aspecten van de teelt, welke gewassen wanneer op het land staan 
met veel foto’s zodat ook fietsers en wandelaars kunnen herkennen wat ze tegenkomen, waar de 
verschillende machines voor dienen, maar ook waarom boeren spuiten met ‘landbouwgif’ en waarom ze 
geld krijgen uit de EU. We zien dat de website vooral bezoekers uit de Randstad trekt en dat was precies 
de bedoeling.  
Ook hebben we, naast het politieke debat wat we hielden in februari, gesprekken gevoerd met 
verschillende politici. Rik Grashoff van GroenLinks kwam op werkbezoek bij Kees van Dijk op het bedrijf 
en we hebben diverse landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer bezocht om onze punten te 
verduidelijken. Veel nadruk lag er daarbij op het mineralen dossier, waar we sterk hebben 
aangedrongen op betere feitenanalyse voordat er maatregelen worden geïmplementeerd. 
Daarnaast heeft het NAV-bestuur diverse ingezonden stukken gepubliceerd gekregen in landelijke 
dagbladen over de marktpositie van boeren. Er is ook veel ingezet op de rechtstreekse 
belangenbehartiging door het veelvuldig indienen van zienswijzen, het sturen van brieven aan de vaste 
Commissie voor Economische Zaken (EZ) en de Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) in de Tweede Kamer en aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken. Ook heeft de 
NAV een brief gestuurd aan de informateur Schippers en hebben wij een open brief gestuurd aan de 
nieuwe minister van LNV, Carola Schouten. 
En natuurlijk heeft de NAV ook in 2017 overleg gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken over 
diverse dossiers. In dit jaarverslag kunt u lezen wat er gebeurd en bereikt is. 

Aandacht voor de akkerbouw in verkiezingsdebat 
De NAV heeft in 2017 haar jaarcongres ingevuld als verkiezingsdebat in aanloop naar de  
Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Politici van zeven partijen (VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, SGP, 
ChristenUnie en SP) waren op onze uitnodiging ingegaan. In alle discussies over de landbouw vindt de 
NAV dat de akkerbouw onderbelicht blijft. Voorzitter Teun de Jong verklaarde daarom bij de opening 
derogatie en dierenwelzijn tot verboden onderwerpen waarna de zeven aanwezige politici een hele 
avond discussieerden met elkaar en met de volle zaal over de akkerbouwbelangen, onder leiding van Jan 
Medendorp. De NAV had tien stellingen voorbereid en deze kwamen allen aan bod. Zo was er o.a. 
uitgebreid aandacht voor de lage prijzen en de marktpositie van akkerbouwers, voor oneerlijke 
handelspraktijken, voor vrijhandelsverdragen en voor mineralen en gewasbeschermin  g.  

http://www.akkerbouw-van-nu.nl/
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Knelpunten in Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) aangekaart  
Afgelopen jaar heeft de NAV weer overleg gevoerd met het RVO over administratieve aangelegenheden 
in de uitvoering van het GLB. Bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is ook diverse malen gepleit 
om het budget voor de bredeweersverzekering te verhogen en de assurantiebelasting af te schaffen. 
Het budget is inmiddels verhoogd. 
Eind april heeft de NAV de enquête van de Europese Commissie ingevuld ten behoeve van de 
vereenvoudiging en modernisering van het GLB. Als belangrijkste problemen/knelpunten die 
verhinderen dat de doelstellingen worden gehaald, zijn als oorzaken door ons genoemd: 

1. nog steeds veel te weinig mogelijkheden voor boeren om zich te organiseren in de markt 
2. ongelijke margeverdeling in de keten 
3. lage prijzen voor de boeren 
4. vrijhandelsverdragen met landen waarin kostprijzen lager zijn en er minder strenge regels zijn, 

zoals Canada en de VS 
5. toenemende regeldruk en consumenteneisen zonder dat daar hogere prijzen tegenover staan 
6. het ongelijke speelveld binnen de EU wat ontstaat doordat EU-landen het GLB-beleid 

verschillend toepassen, zoals financiële steun voor de teelt van eiwitgewassen. 
 
Als meest belastende elementen van het huidige GLB zijn de volgende genoemd: 

1. de regels voor producentenorganisaties: er mag maar tot 5% van de markt worden 
georganiseerd én er is geen toetsing vooraf door de mededingingsautoriteit mogelijk, waardoor 
boeren bang zijn voor hoge boetes 

2. de vergroening zoals in Nederland toegepast maakt het kiezen voor het akkerranden-
strokenpakket onmogelijk vanwege de hoge eisen aan het aandeel (30%) akkerrand. Bij de 
grote percelen is dit niet te doen. 

3. in de akkerbouwpraktijk zoals tarwe-op-tarwe wordt wel aan de doelstelling voldaan, maar 
omdat het niet volgens bepaalde regels is, wordt het niet als vergroening geaccepteerd. 
Hetzelfde geldt voor winterkoolzaad.  

4. er wordt alleen naar de regels gekeken bij de vergroening maar niet aan het langere-termijn 
effect: het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen in EA-gebied tot 1 januari van het 
volgende jaar verhoogt de onkruidendruk in de volgteelt, waardoor daar noodgedwongen meer 
input van herbiciden plaatsvindt. Dit is dus een direct tegengesteld effect van wat beoogd 
wordt. 

Uiteraard hebben we ook ons principe in de enquête naar voren gebracht:  
Het GLB kan worden afgeschaft als je aan de EU-buitengrenzen barrières opwerpt die er voor zorgen dat 
er binnen de EU faire prijzen voor landbouwproducten worden betaald. De NAV vindt dat boeren hun 
inkomen uit de markt moeten kunnen halen en niet afhankelijk moeten zijn van GLB steun. 
Landbouwproducten moeten worden gezien als breder dan alleen bieten, aardappelen enz., maar 
kunnen ook producten zijn als een mooi landschap wat door een boer wordt beheerd, zoals 
vogelweides.  
Naast bovengenoemde zaken is er ook regelmatig telefonisch overleg geweest over praktische 
zaken/knelpunten. Op de regioavonden en in de opiniepeiling begin 2018 zal dit onderwerp aandacht 
krijgen om meer zicht te krijgen op de ervaringen en meningen van onze leden over het GLB in de 
praktijk. 
 

Brancheorganisatie Akkerbouw 
In 2017 is de samenwerking tussen de verschillende schakels in de akkerbouw voortgezet middels de 
Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. De samenwerking binnen de BO betreft uitdrukkelijk niet de 
landbouwpolitieke belangenbehartiging maar die van het afgeleide economische belang. Het belang van 
de akkerbouw in Nederland behelst met ongeveer een kwart van het Nederlandse landbouwareaal een 
belangwekkende factor in het Nederlandse landschap en in de economie. In de akkerbouw wordt door 
de primaire producenten (boeren) een productiewaarde gecreëerd van ongeveer € 2,2 miljard per jaar, 
oftewel zo'n € 4000 aan omzet per hectare landbouwgrond. In totaal zijn er zo'n 10.000 boeren met een 
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akkerbouwtak in Nederland. Vooral in de toeleverende en verwerkende handel en industrie zijn 
ongeveer 66.000 arbeidsplaatsen direct afhankelijk van de akkerbouwproductie. 
De BO Akkerbouw is opgebouwd uit een sectie Teelt, met als leden de akkerbouw-belangenbehartigers 
LTO Nederland en de NAV. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is wel vertegenwoordigd, 
maar geassocieerd. De handel en industrie is verenigd in de sectie UHV: uitgangsmateriaal, handel en 
verwerking. In 2017 is Van Iperen BV als nieuw lid toegetreden. Namens de NAV hebben de 
bestuursleden Hans van Kessel en Teun de Jong zitting in zowel de Sectie Teelt als het bestuur, terwijl 
NAV beleidsadviseur Aleid Dik ook namens NAV als adviseur van de Sectie Teelt optreedt. Voorzitter Dirk 
de Lugt van de suikercoöperatie COSUN is tevens voorzitter van het bestuur van de BO Akkerbouw.  

Collectief Onderzoek 
De werkzaamheden van de BO Akkerbouw betreffen vooral het organiseren van onderzoek en innovatie 
voor de teelt van akkerbouwgewassen. Dit teeltonderzoek dient gewas-overschrijdend te zijn. De 
doelstelling hierbij is om in het belang van de aangesloten BO-leden en individuele akkerbouwers de 
vooraanstaande positie van de Nederlandse akkerbouw te handhaven en uit te breiden. Individuele 
landbouwbedrijven maar ook de aangesloten leden van de UHV zijn te klein van omvang om dit soort 
onderzoek zelfstandig uit te voeren. Bovendien zijn de resultaten van dit onderzoek beschikbaar voor 
iedereen uit de sector. 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 is deze AVV ook in 2017 een ‘dode letter' gebleken, omdat de BO Akkerbouw 
niet in staat gesteld werd door de Minister van Economische Zaken om over adres- en areaalgegevens 
van telers van bovengenoemde gewassen te beschikken. Zonder betrouwbare heffingsgrondslag is de 
uitvoering van een algemene heffing onuitvoerbaar. Gelukkig heeft de Tweede Kamer in het 
begrotingsdebat met de nieuwe Minister van Landbouw Natuur en voedselbeleid (LNV), mw Schouten, 
zich unaniem geschaard achter een motie dat de minister wel medewerking moet verlenen aan het 
beschikbaar stellen van de relevante gegevens uit de Gecombineerde Opgave (GO) aan de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO). Snelheid van beleidswijziging vanuit de regering is geboden; de 
BO Akkerbouw kon voor 2017 nog iets aan noodzakelijk onderzoek financieren als vereffenaar van 
gelden uit het voormalige Productschap Akkerbouw, maar zowel deze gelden als de toegekende AVV 
hebben een looptijd tot en met 2019. Derhalve zal er voor de GO van 2018 een oplossing voor deze 
heffingen moeten zijn, anders zal de taak van collectief onderzoek voor de BO Akkerbouw niet verder 
van de grond komen... 

Marktinformatie en Akkerbouwplaza 
Naast het organiseren en initiëren van gewas-overschrijdend teeltonderzoek is de BO Akkerbouw 
faciliterend op het gebied van markt- en prijsinformatie. Middels de portal 'Akkerbouwplaza' geeft de 
BO Akkerbouw sectororganisaties een podium tot het verstrekken van relevante informatie op het 
gebied van verwerkingscijfers, exportresultaten, teeltonderzoek en wettelijke teeltvoorschriften. Tevens 
ondersteunt de BO Akkerbouw de regionale handelsbeurzen en de nieuw opgerichte samenwerking 
Potato.nl, de nationale beursnotering voor aardappelen. Deze is in 2017 tot stand gekomen. Al enige 
jaren hanteerden de Landbouwbeurzen in Goes en Emmeloord verschillende methoden voor de 
notering van fritesaardappelen droog uit de schuur. Gelukkig is het de Besturen van beide Beurzen het 
afgelopen jaar gelukt om weer tot een voor heel Nederland eenduidige manier van noteren te komen, 
Potato.nl genaamd. De NAV is hier erg gelukkig mee, want de bestaande situatie was erg 
onbevredigend. Onze afnemers beschikken over uitstekende markt- en prijsinformatie, dus moet de 
akkerbouwer die informatie ook hebben om een gelijkwaardige handelspartner te kunnen zijn. 
De beursnoteringen geven de akkerbouwers een indruk van de gedane zaken van de afgelopen week en 
voor een indruk van de prijsontwikkeling in de toekomst kunnen akkerbouwers gebruik maken van de 
transactielijsten van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). De NAV vindt deze transactielijsten enorm 
belangrijk voor akkerbouwers om de meest optimale prijs in de markt te kunnen realiseren. Daarom 
steunt de NAV de oproep van VTA aan haar leden om elkaar zo goed mogelijk te informeren en dus 
zoveel mogelijk alle transacties te melden. Alleen dan kunnen telers goed ‘gewapend’ in de markt 
opereren. 



Jaarverslag Nederlandse Akkerbouw Vakbond 2017 Pagina 6 
 

Goede voorwaarden voor de akkerbouw 
Voor wat betreft de voorwaarden voor een goede uitoefening van de akkerbouw heeft de NAV zich 
volop ingezet om samen met de partners te werken aan het Actieplan Plantgezondheid. Het doel 
hiervan is om tot een duurzame akkerbouw te komen, waarbij de afhankelijkheid van 
gewasbeschermingsmiddelen vermindert. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: het is een antwoord 
op de toenemende maatschappelijke kritiek op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gezien de 
discussie in nationale en Europese parlementen over individuele middelen (glyfosaat) of groepen van 
middelen (neonicotinoïden) én verminderd gebruik leidt tot een kostenbesparing. Hiertoe moet er wel 
geïntegreerd gewerkt worden door bedrijfsleven en overheden om resistentieverdeling in gewassen 
naar een hoger plan te tillen en om milieuvriendelijkere middelen op de markt toe te laten. Daarnaast 
moeten boeren kunnen werken aan een weerbaardere bodem, onder andere door het mogelijk maken 
meer organische stof op de akker aan te voeren.  
Samen met de BO-partners werkt de NAV ook aan het opnemen van de bestuurlijke boete in plaats van 
het strafrecht bij overtredingen tegen teeltvoorschriften. Overigens vormt de handhaving van 
teeltvoorschriften door de NVWA een punt van zorg. 

Promotie akkerbouw naar burgers 
In principe is een van de taken gedelegeerd aan de BO Akkerbouw ook de algemene 
akkerbouwpromotie naar de Nederlandse burgers. Het afgelopen jaar heeft de BO hiervoor 
onvoldoende aandacht gehad en tevens heeft de NAV aangedrongen op een heroverweging in de 
uitvoering van taken. Daarnaast heeft de NAV zelfstandig voorlichting naar burgers opgepakt middels de 
lancering van de informatieve website www.akkerbouw-van-nu.nl.  

In Nederland én de EU aandacht voor zwakke positie van boeren in de keten 
en oneerlijke handelspraktijken 
De NAV streeft naar kostendekkende prijzen voor akkerbouwers. Hiervoor is het onder meer van groot 
belang dat boeren ook een gelijkwaardige positie in de keten hebben. Dat is op dit moment zeker niet 
het geval. Daarnaast moeten primaire producenten op de een of andere manier de productie kunnen 
beheersen, want bij een markt die in evenwicht is, kunnen er ook voor boeren redelijke prijzen in de 
markt ontstaan. Een commissie onder leiding van oud-minister van Landbouw Cees Veerman, heeft in 
de EU waardevolle voorstellen gedaan om de positie van boeren te versterken. In het Regeerakkoord 
van het Kabinet Rutte III staat ook dat men de positie van boeren wil versterken. O.a. zijn er ideeën om 
de ACM te laten toezien of in de voedselketen er ook oneerlijke handelspraktijken voorkomen. Dit is een 
eerste stap, hoewel de NAV van mening blijft, dat een onafhankelijke autoriteit hiervoor effectiever zou 
zijn. Verder blijft de NAV pleiten voor meer ruimte in de mededingingswetgeving voor 
producentenorganisaties om tot een behoorlijk marktaandeel (minimaal 50%) onderling afspraken te 
mogen maken over prijs en volume. De NAV heeft de enquête van de Europese Commissie over 
oneerlijke handelspraktijken ingevuld en diverse stukken over dit onderwerp gepubliceerd in agrarische 
en landelijke bladen. 

Vrijhandelsverdragen: CETA voorlopig toegepast, TTIP in de ijskast 
De NAV is door de commotie rond TTIP (het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS) bij dit onderwerp 
betrokken geraakt. Sinds Donald Trump tot president is gekozen van de VS is er rond TTIP niets meer 
gebeurd. Het verdrag staat in de ijskast en de sleutel is kwijt, zoals ex-minister Ploumen in een 
Algemeen Overleg met de Tweede Kamer stelde. 

 Het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada wordt na de 
goedkeuring op Europees niveau sinds september afgelopen jaar ‘voorlopig 
toegepast’. Dit betekent dat meer dan 90% van het verdrag, waaronder het 
vrijhandelsgedeelte, in werking is. Het verdrag moet nog wel door de 
parlementen van de afzonderlijk lidstaten geratificeerd worden en zou daar 

in theorie nog kunnen sneuvelen. Doordat de EU en Canada nu elkaars standaarden erkennen, kan de 
EU geen verdere eisen stellen aan Canadese producten die onder veel minder strenge standaarden 
geproduceerd zijn. Het komende jaar kan het duidelijker worden hoe dergelijke verdragen voor de 
akkerbouwer uit gaan werken. 

http://www.akkerbouw-van-nu.nl/
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Verder werkt de EU in hoog tempo aan vrijhandelsverdragen met allerlei landen en groepen van landen, 
zoals Japan, Indonesië en een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Dat laatste verdrag, Mercosur genaamd, 
is al zo goed als afgerond en zou ook wel eens forse gevolgen voor de akkerbouw kunnen hebben. 
De NAV werkt in een coalitie met een groot aantal agrarische en maatschappelijke organisaties samen 
om de ontwikkelingen rond de vrijhandelsverdragen te volgen en de gevolgen voor de akkerbouw in 
beeld te krijgen. Door deze samenwerking is de lobby naar de politiek ook veel effectiever en is de 
landbouw ook daar goed in beeld. 

Heel veel activiteit op het mineralen-dossier 
Er is in 2017 heel veel tijd en aandacht besteed aan het mineralen dossier, 
met name in de aanloop naar het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(6e AP). Het in 2016 gestarte overleg met het Ministerie van Economische 
Zaken (EZ) , belangenbehartigers, de Unie van Waterschappen, Vewin en 
natuurorganisaties over de invulling van het 6e AP is in 2017 voortgezet. 
Begin 2017 zijn in totaal 91 voorstellen aangereikt in verschillende 
categorieën: Bodem, Gebruiksnormen, Gebruiksvoorschriften, 
Inrichtingsmaatregelen, Controle/handhaving/monitoring van derogatie, 
Wensen en samenhang creëren in het kader van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW). Hieruit is door EZ een voorlopig concept opgesteld waarna de NAV 
haar zienswijze in maart heeft aangereikt. De NAV heeft zich begin 2017 
verdiept in de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater 
(eutrofiëring). Daarbij is de strategie gekozen voor enerzijds praktische 
maatregelen:  
 

- meer fosfaatbemesing toestaan door de gebruiksnormen van de fosfaat klasse ‘laag’ pw<35 te 
verhogen naar pw< 45 

- behouden van pw als fosfaatklasse-indicator 
- voortzetting van de equivalente maatregelen 
- bevorderen van bodemverbeteraars, verhogen fosfaat-vrije voet hiervan 
- zelf meten van bodem- en waterkwaliteit 
- voortzetting stuifbestrijding voor Veenkoloniën en Texel 
- actualiseren van de toegepaste modellen voor emissies naar de bodem 
- aanpassing onderwerkplicht vaste mest voor akkerland 

 
en anderzijds voor een juiste feitenanalyse van waterkwaliteit: 

- metingen op basis van gefilterde monsters  
- ontrafelen bronnen buiten de landbouw  
- actualiseren van de toegepaste modellen waarmee nutriëntenemissie naar water worden 

gemodelleerd  
- eenduidige normeringen voor water en bodem (landbouw en natuur) 

 
Om de boeren een kans te geven de landbouwemissies naar het oppervlaktewater te reduceren dient 
eerst duidelijkheid te worden verschaft over bovenstaande punten. Ook een goede landbouwpraktijk 
kan de problemen niet oplossen die men niet zelf veroorzaakt.  
 
Begin april zijn de Equivalente Maatregelen ingevoerd na een lang en moeizaam voortraject. Deze 
maatregelen betekenen dat bij aantoonbaar bovengemiddelde opbrengsten voor bepaalde gewassen de 
landbouwer in aanmerking kan komen voor een extra fosfaat- en/of stikstofgebruiksnorm op alle 
grondsoorten. Voor gronden met een fosfaattoestand ‘hoog' geldt de regeling niet. Daarnaast mag extra 
stikstof voor mais, geteeld middels gps –rijenbemesting, toegepast worden op zand- en lössgrond (25 
kg/ha voor Limburg en Brabant, 10 kg/ha voor de overige zandgronden). De regeling is op vrijwillige 
basis en kost per deelnemer €195. 
In mei heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden over het concept maatregelenpakket van het 6eAP 
met staatssecretaris Van Dam. Hierbij is geen overeenstemming met alle partijen bereikt. De NAV heeft 



Jaarverslag Nederlandse Akkerbouw Vakbond 2017 Pagina 8 
 

naar aanleiding hiervan een brief aan de staatssecretaris geschreven waarin nader is ingegaan op het 
concept maatregelenpakket. De NAV stelt hierin dat eutrofiëring van het oppervlaktewater maar deels 
veroorzaakt wordt door de landbouw, maar ook andere bronnen zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
atmosferische depositie, riooloverstorten, kwel, inlaatwater, waterbodems, industrie etc. dragen er aan 
bij. De NAV vindt het veel te laat dat de analyse van de bijdrage van andere bronnen gedurende de 
periode 2017-2019 (regionaal en daarna landelijk) wordt uitgevoerd en daarna pas actieprogramma’s 
worden gestart voor de diverse andere bronnen (als de mogelijke oplossingen voor deze bronnen al 
financieel haalbaar zijn). Schijnbaar worden ‘andere bronnen’ dan de landbouw tijdelijk vrijgesteld voor 
verbeterprogramma’s en legt men zeker de komende jaren de oplossingsmogelijkheden/rekening 
geheel bij de landbouw/akkerbouw neer. De Europese Commissie heeft in het verleden gesteld dat 
economie en ecologie in balans moeten zijn. Dit geldt heden ten dage zeker niet voor de landbouw want 
deze wordt gezien de huidige keuzes onevenredig zwaar belast.  
Eind mei heeft de NAV een bezoek gebracht aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) naar aanleiding 
van het feit dat de Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) constateerde dat het terugdringen van de 
nutriëntenconcentraties in het grond- en oppervlaktewater middels diverse AP’s slecht marginale 
verbeteringen heeft opgeleverd. Volgens de NAV moeten er dus andere invloeden zijn die een 
belangrijke rol spelen. In Vlaanderen is er ook geen verbetering van de waterkwaliteit opgetreden 
ondanks invoering van emissiebeperkende maatregelen. Echter men heeft hier intensief onderzoek 
uitgevoerd naar de uitstoot van fosfaat door de waterbodem en heeft geconstateerd dat het fosfaat in 
het Vlaams oppervlakte water grotendeels afkomstig is van waterbodems en slechts minimaal van 
fosfaatemissie van de landbouw en rioolwaterzuiveringsinstallaties, een opzienbarend resultaat. De 
waterbodem kan fosfaat binden maar ook afstoten (afhankelijk van diverse parameters zoals b.v. 
zuurstofgehalte en ijzer/fosfaat-verhouding). Promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht voor 
diverse wateren in Nederland heeft deels overeenkomstige resultaten laten zien qua fosfaatbindend en 
-emitterend vermogen. Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft NAV een aanvullende zienswijze 
opgesteld, waarbij gesteld is dat er op korte termijn meer onderzoek moet plaatsvinden naar het gedrag 
van de waterbodem.  
 
Vanaf juni heeft de NAV deelgenomen aan de feitenanalyse ( bronnen) van de Provincies Brabant en 
Limburg. Er zijn deelgebieden aangewezen die nader geanalyseerd zullen worden waarbij de 
oppervlaktewaterkwaliteit besproken wordt op basis van de metingen en modelleringen. Begin 2018 
zullen de voorlopige resultaten worden gepresenteerd en zal uitvoerig op het Stone-model worden 
ingegaan. 
 
Medio november is het maatregelenpakket 6e AP ter inzage gelegd en vervolgens zijn er in totaal ca. 40 
zienswijzen ingediend waaronder die van de NAV. De NAV stelt in haar zienswijze dat men graag wil 
bijdragen aan een goede landbouwpraktijk en problemen oplossen daar waar deze door de landbouw 
worden veroorzaakt. Hier zit echter wel het grote probleem voor de NAV: er zijn heden ten dage te veel 
onduidelijkheden/onvolkomenheden in hoe/wat/waar meten we, wat dragen welke bronnen bij aan 
stikstof- en fosfaatconcentraties in de bodem en het water, welke normeringen voor de waterkwaliteit 
en de bemesting worden toegepast, hoe modelleren we de ‘impact’ van de uit te voeren maatregelen 
en bijdragen van de diverse bronnen. Het voorstel in het 6e AP betreffende de fosfaatgebruiksnormen 
en klasse indeling is als volgt:  

Fosfaatklassen en -normen voor de periode 2018-2021 

   
2018-2019 2020-2021 

Bouwland 
 

Pw kg/ha  kg/ha 

Hoog 
 

>55 50 40 (*) 

Ruimvoldoende 
 

41-55 
 

60 

Neutraal (vanaf 2020) 
 

36-45 
 

70 

Neutraal (tot 2020) 
 

36-55 60 
 Laag 

 
25-35 75 80 

Fosfaat-arm en –fixerend 
 

<25 120 120 

(*):maximaal 45 kg indien 20 kg P is aangewend middels meststoffen met hoog organisch 
stofgehalte 
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De NAV heeft het volgende gesteld t.a.v. de voorgestelde praktische maatregelen:  
- Fosfaat gebruiksnormen  

Gezien de stijgende fosfaattekorten, de vele onduidelijkheden omtrent de gedragingen van 
fosfaat in de bodem en het niet voorhanden hebben van wat nu de optimale 
fosfaatbodemtoestand per gewastype/bouwplan dient te zijn, en om geen opbrengstdervingen 
te krijgen gedurende de looptijd van het 6e AP, dient de aanpassingen van de fosfaatklassen al in 
2018 ingevoerd te worden. Tevens dient de hoeveelheid fosfaat die mag worden aangewend 
volgens de gebruiksnormen verhoogd te worden naar minimaal 85 kg voor de klasse laag en 75 
kg voor de klassen ruimvoldoende en neutraal. Voor de klasse hoog moet de gebruiksnorm op 
50 kg fosfaat worden gehandhaafd. 
Het toedienen van bodemverbeteraars (met fosfaatvrije voet en hoog organisch stofgehalte) 
dient meer bevorderd te worden in het 6e AP. Organische stof is een uitstekend bindmiddel voor 
nutrienten en CO2. Voor het 6e AP is hiervan nu alleen iets voorgesteld voor de fosfaatklasse 
hoog. Bij deze klasse kan extra fosfaat worden toegediend middels meststoffen met hoog 
organisch stofgehalte en laag stikstofgehalte (5 kg extra). De NAV pleit hier dan ook voor 
verbreding en verhoging van het gebruik van deze bodemverbeteraars voor alle fosfaatklassen 
en een fosfaatverhoging van 5 kg naar 10 kg voor genoemde meststoffen. 

 
- Equivalente maatregelen tot 1-1-2020 

Voorzetting van de equivalente maatregelen en de biet/frietregeling dient gedurende de 
looptijd van het 6e AP te geschieden en niet zoals nu wordt voorgesteld te eindigen eind 2019.  

 
- Halvering stikstof normen voor groenbemesters (vanaf 1-1-2019) 

Gebruiksnormen die gelden voor groenbemesters worden gehalveerd, hiervoor is meer 
onderzoek is noodzakelijk, invoering pas in 7e AP. 

 
- Voorkomen afspoeling in ruggenteelt op klei- en lössgronden (vanaf 1-1-2020) 

Door het aanleggen van drempels op en rond het perceel wil men afspoeling in ruggenteelt 
voorkomen. De NAV vraagt zich af inhoeverre hiermee juist de uitspoeling wordt bevorderd. 
Alvorens deze maatregel te introduceren dienen de uitspoelingfacetten van de maatregel 
onderzocht te worden. Deze maatregel zou ook als pilot project in het 6e AP moeten worden 
opgenomen en de definitieve maatregel hieruit voortvloeiend zou in het 7e AP kunnen worden 
opgenomen. 

 
- Strengere eisen aan vanggewas in af na mais op zand en löss 

Korrelmais wordt gedorst en het stro blijft achter op de grond. Indien een vanggewas is 
ingezaaid in het voorjaar kan deze gaan verstikken door het opgebracht maisstro na het 
dorsproces. Daarnaast is het in de praktijk meest gangbaar het stro in te werken in de bodem 
om een goed verteringsproces van het stro te verkrijgen. Dit betekent dat door de 
inwerkingsbehandeling het vangewas wordt vernietigd. De NAV stelt dan ook voor een 
pilotproject uit te voeren gedurende de looptijd van het 6e AP.  

 
Eind december heeft de Minister van LNV het definitieve voorstel ingediend bij de Europese Commissie. 
In de eerste week van januari 2018 is de reactie op de zienswijzen gepresenteerd door het ministerie. 
Het is teleurstellend dat er inhoudelijk nagenoeg niets van de ingediende zienswijzen is ingepast in de 
definitieve versie.  
 
Terugkijkend naar de discussies in 2017 omtrent het 6e AP heeft de NAV via het ingezette tweesporen 
beleid (praktische maatregelen en feitenanalyse) een aantal zaken bereikt: verhoging van het 
fosfaatgebruik voor de fosfaatklassen laag en neutraal (10-15 kg/ha), een tijdelijk behoud van de 
equivalente maatregelen, behoud van de friet-biet regeling, een latere invoering van nieuwe fosfaat-
kentallen (PAL en P-CaCl2) en nieuwe fosfaatclassificatie(op basis van deze nieuwe kentallen) en behoud 
van de stuifbestrijdingsregeling. De feitenanalyse betreffende de oppervlaktewaterkwaliteit is in het 
vierde kwartaal van 2017 eindelijk opgepakt door de Rijksoverheid, provincies en waterschappen wat 
bijdraagt tot een evenwichtiger verdeling van met name de fosfaat-vervuilende bronnen, juiste 
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metingen, normen en modellen. De NAV wil voorkomen dat de akkerbouw opdraait voor andermans 
vervuilende processen en dientengevolge extra nutriënt-beperkende maatregelen krijgt opgelegd. En de 
NAV wil ook niet worden geconfronteerd met andermans kosten in de vorm van hogere 
waterschapsbelasting waarvoor de concept voorstellen al door de Unie van Waterschappen openbaar 
zijn gemaakt.  
In december is TNO bezocht in het kader van zelfmeten van de waterkwaliteit. Dit instituut beschikt 
over mogelijke oplossingen. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat de boer een aantal 
meetplaatjes ter beschikking krijgt en deze in het water hangt waarna vervolgens de analyse door een 
nog nader te benoemen laboratorium wordt uitgevoerd. De kosten hiervan dienen nog te worden 
bepaald. 

Teelt eiwitgewassen neemt toe 
Al jaren bepleit de NAV de teelt van eiwitgewassen in 
NW-Europa. 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 
zaadopbrengst per hectare. 
 
Afgelopen jaar is de teelt van soja onder de vlag van 
Agrifirm weer uitgebreid. Daarnaast loopt nu ook een 
project Zeeuwse soja onder de vlag van Buijsse 
Consultancy en CZAV. Ook Peter Strijk van DutchSoy is 
nog steeds actief met het verbreiden van de soja 
teelt. De NAV is verheugd dat de jarenlange lobby 
voor veredeling van soja voor teelt onder 
Nederlandse omstandigheden heeft geresulteerd in 
structureel opgezette rassenproeven om te komen tot 
de beste rassen voor de teelt in Nederland. 
De teelt van (winter)veldbonen is afgelopen jaar ook toegenomen. Er is een project Veldbonen keten 
praktijkinnovatie ingediend dat naar verwachting volgend jaar daadwerkelijk van start kan gaan. Binnen 
het project wordt gewerkt aan de toepassing van veldboneneiwit in food- en feedprodukten. 

 

2017: heet voorjaar, natte herfst 
Ook 2017 was weer een jaar met ‘anders dan gemiddelde’ weersomstandigheden. In het voorjaar brak 
ineens de zomer uit met zeer hoge temperaturen. Tweede helft juni was dit voorbij en was de zomer 
redelijk normaal, met wel gemiddeld vrij hoge temperaturen. Waar het in het voorjaar zeer droog en 
heet was, hadden we in september juist te maken met veel regen. Hierdoor werd de oogst van 
aardappelen ernstig gehinderd. Ook de bietenoogst en het ploegen liepen vertraging op. 

Veel te doen over pootaardappelen 
De teelt van pootaardappelen is met bijna 42.000 ha een van de belangrijkste pijlers binnen de 
Nederlandse akkerbouw. De teelt is met name geconcentreerd in de Noordelijke kustgebieden en de 
Noordoostpolder. De combinatie van zavel- en lichte kleigronden, het koele en winderige klimaat in 
combinatie met de aanwezige teeltkennis en handelshuizen maakt dat Nederland binnen de 
internationale pootgoedhandel een marktaandeel van 60% heeft en dat 70 % van de Nederlandse 
productie voor export bestemd is. De Nederlandse pootgoedproductie is even groot als die in de 
belangrijkste concurrerende gebieden Noordwest-Frankrijk, Noord-Duitsland, Denemarken en Schotland 
bij elkaar. Ook hebben de handelshuizen uit deze landen zich met Nederlandse vestigingen in dit 
kerngebied gevestigd. 
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Natuurlijk gaat ook in deze teelt niet 'alles vanzelf' of heeft men enkel 'voor de wind'. Het enorme 
belang van de exportmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten bepaald al de 
handelsmoeilijkheden op grond van oorlogen en politieke spanningen. Ondanks deze tegenslagen en het 
gebrek aan deviezen zijn de Nederlandse exporteurs erin geslaagd de beoogde verkoopdoelstelling te 
halen en het geld binnen te halen. Wel is er sprake van toenemende concurrentie vanuit Schotland, 
mede geholpen door de lage koers van het Britse Pond. Door gebrek aan transparantie op deze 
genoemde markten is het voor nieuwkomers en kleine spelers lastig opereren. Bij NAV zijn een aantal 
klachten binnengekomen van leden die geconfronteerd werden met onverwachte afkeuringen of 
betalingsproblemen op deze markten. Hierin ligt tevens een taak voor NVWA om de exportbelangen op 
een deskundige wijze te faciliteren. 
Voor het grootste gedeelte is er sprake van een strakke regie in de pootaardappelmarkt. De teelt vindt 
voor het overgrote deel plaats 'in koopmans hand'; dat wil zeggen met teeltcontracten waarbij de prijs 
een gemiddelde (pool) resultaat vormt uit de markt behaald. Met dit systeem heeft de Nederlandse 
pootgoedsector een mate van stabiliteit opgebouwd en de handelshuizen in staat gesteld om 
(export)markten op te bouwen. In jaren met een krappe pootgoedvoorziening als gevolg van 
tegenvallende opbrengsten en/of verhoogde vraag wringt deze strakke ordening wel met de inkopende 
consumptieaardappelsector. Communicatie en begrip tussen de partijen is hiervoor de oplossing. 
Om de binnenlandse handel in pootaardappelen beter te structureren is het overleg over de 
handelsvoorwaarden AVP2015 opnieuw opgestart. Deze handelsvoorwaarden zijn onder leiding van de 
NAO door producenten, afnemers, handelaren en de verwerkende industrie opgesteld. Maar in de 
praktijk worden deze niet gebruikt vanwege een onevenwichtigheid in de verantwoordelijkheden tussen 
de verschillende genoemde schakels. Veel meer begrip tussen producenten en afnemers is ontstaan in 
het 'ketenproject pootgoedkwaliteit', waar de genoemde partijen ook in samenwerken. Op grond van 
tweejarig onderzoek zijn al een paar conclusies te trekken. De belangrijkste is terug te voeren op 
extreme weeromstandigheden. Zowel bij pootgoedteelt heeft een natte oogst onder koude 
omstandigheden invloed op de bewaarbaarheid en kiemkracht van het pootgoed als dat natte en koude 
omstandigheden in het voorjaar bij de consumptieteler hier een versterkende invloed op hebben. 
Verkorting van de teeltseizoenen lijkt hier een eenvoudige oplossing, maar later poten en eerder 
oogsten staat nu eenmaal haaks op de schaalvergroting en ontwikkeling van veel bedrijven.... Een 
significante oorzaak van 'missers' in de consumptieteelt bleek ook te zitten in niet-gepote knollen. Het 
blijkt dat pootmachines veelal onvoldoende zijn aangepast aan de moderne lang-ovale frietrassen. 
 
De NAV is tevens vertegenwoordigd in de adviesraad van de NAK. Hierin zijn producenten van pootgoed 
en zaaizaden alsmede de afnemers vertegenwoordigd en geven advies over keuringsaangelegenheden 
aan de Vaste Commissie van de NAK. De doelstelling blijft dat de NAK in haar normeringen zich vooral 
concentreert op met pootgoed of zaaizaad overdraagbare ziekten. Tevens voert de NAK-buitendienst 
taken uit voor de NVWA, waarbij de NVWA zich toelegt op de wettelijke basis met quarantaine ziekten 
en internationale fytosanitaire regelingen. Wat dit laatste punt betreft kampt de pootaardappelsector in 
toenemende mate met de onzekerheid over het beleid ten aanzien van het maiswortelknobbelaaltje (M. 
chitwoodi), dat onder de Europese quarantainestatus valt. Inzet vanuit Nederland is om deze nematode 
onder de kwaliteitsziekten te scharen, dus niet in het product mogen voorkomen, zonder dat dit nog 
verdere maatregelen in de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Samen met LTO Nederland, de NAK, 
WUR en NVWA werkt NAV hierin samen in een speciale werkgroep. 
 
Bijzondere aandacht verdient de mogelijke vermeerdering van aardappelen via zaad. Tot dusver was de 
vermeerdering via zaad geen optie vanwege de pluriforme nateelt en de trage groei. Inmiddels heeft 
Bejo zaden een ras op basis van TPS (True Potato Seed) geïntroduceerd. Hierbij is de tetraploïde 
aardappel teruggekruist tot diploïd om de genetische variatie te verminderen. Deze zaden zijn vooral 
bestemd voor afgelegen gebieden; te duur voor pootgoed transport. Nieuw in de belangstelling is 
hybridezaad van de aardappel. Hierbij wordt ook op diploïd niveau zaad gewonnen, maar dan ook door 
inteeltlijnen nog verder gehomogeniseerd. Solynta in Wageningen heeft deze techniek vanuit de 
tomatenverdedeling naar de aanverwante aardappelen gebracht. Inmiddels zijn ook de grote 
traditionele kwekers in Europa hiermee aan de slag. In ieder geval is de verwachting dat hiermee op 
klassieke wijze sneller gerichte gewenste eigenschappen (resistenties) in bestaande rassen ingekruist 
kunnen worden. Of het hybridezaad ook pootgoed gaat vervangen en als 'gamechanger' gaat optreden 
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is op dit moment nog niet te voorzien. Het is duidelijk dat deze ontwikkeling een uitdaging voor de 
pootaardappelsector betekent. 

Te droog en te nat voor consumptieaardappelen 

Het tweede deel van het oogstseizoen 2016/2017 kende op de vrije markt een meer dan kostendekkend 
prijsniveau voor consumptieaardappelen (friet en tafel). Met een totale oogst in de EU-5 van ongeveer 
24,5 miljoen ton en goede afzetmogelijkheden wereldwijd bleek de markt redelijk in evenwicht te zijn. 
Zoals te verwachten viel na een jaar met redelijk goede prijzen, vertoonde het areaal voor 2017 een 
forse groei. In eerste instantie leek het er op dat de areaalgroei door een krapte op de pootgoedmarkt 
zou worden beperkt. Maar uiteindelijk zijn de telers in zo’n situatie zeer creatief en kwam er uit allerlei 
hoeken en gaten nog pootgoed tevoorschijn, zodat het areaal in de EU-5 met 4,6% groeide tot 578.800 
ha. De NAV voorzag met dit forse areaal en een gemiddelde opbrengst dat het moeilijk zou worden om 
tot kostendekkende prijzen te komen. 
De aardappelen konden in 2017 gemiddeld genomen redelijk op tijd gepoot worden. Daarna bleef het 
lange tijd te droog, de begingroei van de aardappelen was slecht. En de verwachtingen voor de 
opbrengsten waren op dat moment ook niet hooggespannen. In juni en begin juli begon de 
termijnmarkt daar ook flink op te reageren en liep tot boven de 20 cent op. In de loop van de zomer 
begon de neerslag te komen, maar voor de meeste vroege aardappelen kwam dat te laat en viel de 
opbrengst erg tegen. De rest van de aardappelen bleek toch een enorm herstelvermogen te hebben. In 
de graanoogst en uienoogst periode was het ronduit nat, waardoor de aardappelen maar door konden 
blijven groeien. Uiteindelijk leidde dit tot een oogst in de EU-5 van rond de 30 miljoen ton. Door deze 
enorme groeispurt en de hier en daar (te) natte omstandigheden voor de aardappelen zijn er wel forse 
kwaliteitsproblemen. De NEPG verwacht zelfs, dat er van de totale oogst een 5% niet op de markt zal 
komen. 
In het onderstaande staatje is de totale verwerkingscapaciteit van de friet-industrie in de EU-5 
weergegeven. 
 
Verwerkingscapaciteit in de EU-5 (in miljoen ton): 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13.55 13.65 13.99 14.39 15.08 15.89 

 
De capaciteit van de industrie is spectaculair gegroeid van 2012 naar 2017. Maar deze toename in 
verwerking en afzet is onvoldoende om de gigantische oogst van 2017 aan te kunnen. In 2017 viel een 
forse areaalgroei samen met een door de weersomstandigheden veroorzaakte ongekend hoge hectare-
opbrengst en dat was voor de markt te veel van het goede. De prijs op de vrije markt daalde tot op en 
onder de 5 cent per kg. Nu wordt maar een klein deel van de aardappelen geheel vrij verkocht. Maar de 
meeleveraardappelen van gecontracteerde aardappelen worden meestal ook op dagprijs afgerekend en 
ook aardappelen die in een pool zitten, zullen door deze dagprijzen sterk nadelig worden beïnvloed. 
Alleen boeren die een groot deel van hun oogst op tijd hadden gecontracteerd, ontspringen dit jaar de 
dans. Vorig jaar (oogst 2016) toen de dagprijzen flink boven de contractprijzen lagen, waren de rollen 
omgedraaid. 
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Door die groei in verwerking en afzet is het kantelpunt voor goede prijzen de laatste jaren wel flink 
opgeschoven en ligt nu ergens bij de 24,5 miljoen ton in de EU-5. Om weer tot een evenwichtiger markt 
te komen zou het goed zijn dat het areaal in 2018 weer krimpt. 
De Werkgroep Consumptieaardappelen (WCA) blijft volgen wat de prijzen van aardappelen en uien in de 
supermarkt zijn om te monitoren of die prijzen met de boerenprijzen mee variëren of dat hier een 
andere dynamiek in zit. Verder wil de WCA de contractvoorwaarden van de verschillende afnemers 
onderling vergelijken en vergelijken met de VAVI-voorwaarden. 

Zetmeelaardappelteelt last van natte herfst 
Teelt en oogst 2017  
Het was een droog voorjaar met een natte zomer en zeer natte herfst. Het areaal was overeenkomstig 
van vorige jaren. Het zetmeelgehalte lijkt geringer te worden dan 2016.  
De verwerking is nog in volle gang en zal tot begin 2018 gaan duren. De geproduceerde zetmeel en 
derivaten waren goed af te zetten in de markt. De vraag naar Solanic (plantaardig eiwit) is goed. Dit 
product wordt vooral in de Verenigde Staten afgezet. De oogstomstandigheden waren dit jaar moeilijk 
vanwege wateroverlast. Dit betekende ook dat gerooide partijen moeilijker bewaarbaar zijn en rot 
vertonen.  
AVEBE heeft de afgelopen jaren duidelijk progressie geboekt. Afgelopen jaar (seizoen 2016-2017) 
betaalden ze ca. € 0,075/kg en het streven is over twee jaar € 0,09/kg te behalen. De afzet is veel minder 
gevoelig geworden voor de graanmarkt. Ook is de communicatie naar de leden toe aanzienlijk verbeterd 
de laatste jaren. AVIKO (onderdeel van Cosun) wil de teelt voor de vlokkenmarkt uitbreiden in het 
zetmeelgebied. Tot nu toe is het bod voor veel telers nog niet genoeg. AVEBE wil nog goedkope 
consumptieaardappelen bijkopen voor het seizoen 2017-2018, dit ook omdat de campagne is verlengd 
tot eind mei 2018. Emlichheim (D) opereert veel agressiever op deze markt en was al vroeg in het 
oogstseizoen bezig met deze aankoop. Beide bedrijven trekken hard aan de productiecapaciteit voor de 
zetmeelteelt. 

Aardappelmoeheid en wratziekte 
De aardappelmoeheid lijkt agressiever te worden met de vondst van nieuwe aaltjes, de virulentie lijkt 
toe te nemen. Het HLB heeft met de rassenkeuzetoets belangrijk werk te verrichten. Ook zal er met oud 
productschapsgeld, ca. € 1 mln, onderzoek verricht worden hoe de sector deze virulentie de baas kan 
blijven. Ook de nieuwste variant van de wratziekte (fysio 18) baart zorgen. Een besmet perceel heeft 
een langjarig verbod voor de aardappelteelt gekregen. De meldingsbereidheid is daarom niet groot, 
waardoor er veel problemen onder de radar blijven, hetgeen een groot risico is voor virulentie middels 
grondverplaatsing (verstuiven, tarra grond etc). In het zetmeel gebeid worden ook 
consumptieaardappelen geteeld. Ook de teelt van vatbare consumptieaardappelen is een 
aandachtspunt. Er is kortgeleden door de NVWA nog een gebiedscorrectie geweest t.a.v. wratziekte 
besmetgebied (regio A) en licht risico (regio B) . Onder de laatste regio’s vallen nu ook het Oldambt en 
de regio Giethoorn. 
De teelt van TBM pootgoed moet onder meer toezicht komen om de AM besmetting in toom te houden. 
Het areaal AM-vrij land wordt steeds kleiner, hetgeen de prijs van goed pootgoed(land) snel omhoog 
stuwt. De zetmeelaardappelteelt staat dan ook de komende jaren voor de nodige uitdagingen. 

Suikerbieten: het eerste jaar zonder 
Europese quota, hoge tonnages maar 
dalende suikerprijzen 
Het teeltjaar 2017 was wederom een uitdagend jaar 
wegens droogte, natte periodes, ziektes en sterk dalende 
suikerprijzen. Het areaal bedroeg in 2017 85450 ha, een 
toename van 20,8% t.o.v. het jaar 2016. De gemiddelde 
zaaidatum was 3 april en de gemiddelde sluiting van het 
gewas trad op rond 11 juni. De vlotste regio’s waren 
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Zeeuws-Vlaanderen en Oost- en Zuid-Flevoland. Hier sloot rond 5 juni. Hekkensluiters waren Noordelijk 
dal en Noordelijk zand, waar het bietenblad elkaar rond 16 juni aantikte. Dit alles ondanks de regionale 
droogte.  
De druk van bladschimmels in suikerbieten is de laatste jaren enorm toegenomen. Twintig jaar geleden 
spoot vrijwel geen bietenteler tegen bladschimmels, alleen in het Zuidoosten waren bladschimmels een 
item. Anno 2017 is het een standaard onderdeel van de gewasbescherming in suikerbieten. De Unitip-
gegevens 2017 zijn nog niet bekend gemaakt maar de verwachting is dat de gemiddelde bespuiting is 
gestegen t.o.v. 2016 tot boven de 2,1. Tien jaar geleden spoot nog bijna een vijfde van de bietentelers 
niet tegen bladschimmels. De ziektedruk loopt dus op en hoewel telers frequenter spuiten, zijn de 
bladschimmels steeds moeilijker onder controle te houden. Daarnaast vertoonden diverse percelen 
bieten violetwortelrot. Deze bieten zijn rot en hebben een paarse gloed, veroorzaakt door een 
bodemschimmel. Die schimmel heeft een zeer brede waardplantenreeks en kan jarenlang in de grond 
overleven, vaak op zavel- of kleipercelen, op plaatsen met een verdichte bodem en een slechte 
structuur van het areaal in de grond.  
Het oogstseizoen is moeizaam verlopen vanwege het natte najaar met lokaal een grote variatie 
waterhoeveelheden. Eind 2017 zat er nog 3 % van het areaal in de grond. De opbrengst van de oogst 
2017 zal ca. 93 ton per hectare gaan bedragen met een suikergehalte van ca 17 % en het tarra 
percentage zal rond de 13% gaan uitkomen. De campagne duurt 15dagen langer dan in 2016 vanwege 
de hoge opbrengsten en enkele storingen op de verwerkende locaties (Hoogkerk en Dinteloord) en 
komt uit op 150 dagen.  
De suikerprijs is gedurende 2017 aanzienlijk gedaald van €450 bij aanvang van het jaar tot €325 eind 
december. De verwachting is dat deze daling doorzet in het jaar 2018. Reden voor deze grote daling zijn 
de huidige wereldwijde grote suikervoorraden en de goede opbrengsten in 2017. Er lijken 
overeenkomsten tussen het afschaffen van de melkquota en de suikerquota.  
Cosun heeft eind 2017 een nieuw researchcentrum geopend te Dinteloord (investeringskosten ca. € 15 
mln) voor nieuw te ontwikkelen toepassingen voor biomassa. Cosun wil gewassen op een rendabele 
manier verwerken tot voeding en non-food. Bij de non-food valt te denken aan toepassingen voor de 
chemische industrie of voor de energiesector. Innovaties verhogen de toegevoegde waarde. Enkele 
voorbeelden zijn cichorei waaruit een grondstof gewonnen kan worden die waterleidingen vrij houdt 
van kalkaanslag. Zo’n natuurlijk middel vervangt chemische reinigingsmiddelen. Uit bietenpulp worden 
microvezels gewonnen die kunnen worden toegevoegd aan bijvoorbeeld sauzen, dressings, verf en 
wasmiddelen. Daarnaast richt men zich op de afzet van bio-plastics. 

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. Gediscussieerd werd onder meer over het belang van de spilfunctie 
van granen in het bouwplan. Ook zijn de kostprijsberekeningen voor de granen geactualiseerd. De 
resultaten van die exercitie zijn te bekijken op de NAV website.  
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Vooruit met kwaliteit, duurzaamheid en innovatie 

Klimaatverandering belangrijk in de akkerbouw 
De akkerbouw heeft op twee manieren met de klimaatverandering te maken. Aan de ene kant wordt de 
landbouw als een van de eersten geraakt door de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast heeft 
de landbouw, zoals alle sectoren, een opdracht om maatregelen te nemen die de klimaatverandering 
tegengaan. De akkerbouw zal de uitstoot van broeikasgassen zo ver mogelijk moeten beperken. De 
akkerbouw kan ook door teeltmaatregelen CO2 in de organische stof in de bodem vastleggen. Twee jaar 
geleden heeft de NAV al in haar Jaarcongres aandacht besteed aan al deze facetten. 
Inmiddels is de Werkgroep Klimaat bezig om met de Cool Farm Tool zicht te krijgen op wat dit betekent 
op het individuele akkerbouwbedrijf. Uit de eerste ervaringen met het doorrekenen van bedrijfssituaties 
is al wel gebleken dat in de bedrijfsvoering een aantal aspecten zijn die grote invloed hebben op de 
uitstoot en de vastlegging van broeikasgassen. Dit zijn de ‘knoppen’ waar de akkerbouwer aan kan 
draaien. Ook is duidelijk dat met de huidige intensieve bouwplannen een klimaatneutrale 
bedrijfsvoering onmogelijk is. 
Op initiatief van de NAV wordt de Cool Farm Tool naar het Nederlands vertaald, zodat ook de 
akkerbouwers er zelf mee aan de slag kunnen om te zien wat er op het eigen bedrijf mogelijk is. Om dit 
te stimuleren wordt in de Regioavonden van 2018 een demonstratie gegeven van de mogelijkheden van 
de Cool Farm Tool. 

Gewasbescherming: Actieplan Plantgezondheid ziet het licht 
Het afgelopen jaar hebben wij veel energie gestoken in de opstelling van een Actieplan 
Plantgezondheid. Samen met LTO en de ketenpartijen zoals Plantum, de Nederlandse Aardappel 
Organisatie, Agrifirm, Cosun en anderen, onder de paraplu van de BO Akkerbouw is het plan opgevat om 
actief aan de slag te gaan om de milieuprestaties van de sector te verbeteren en dit tegelijk breed uit te 
dragen naar de maatschappij. We willen een stok hebben om terug te kunnen slaan bij ongefundeerde 
aanvallen van zogenaamde maatschappelijke organisaties. Het Actieplan Plantgezondheid is in 
november vastgesteld en zal begin 2018 worden gepresenteerd.  
Vanwege de toenemende vraag naar Milieukeur-gecertificeerde producten hebben wij sinds kort ook 
een afvaardiging in het overleg over het nieuwe Milieukeurcertificatieschema openteelten van SMK. 
Gelukkig is Round-up weer voor 5 jaar toegelaten, de publieke discussie hierover gaat volledig voorbij 
aan de wetenschappelijke onderbouwing. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de politiek te 
overtuigen van nut, noodzaak en veiligheid van dit middel, maar we moeten concluderen dat het slechts 
één weldenkende Duitser is geweest die tegen de zin van zijn eigen achterban een verbod heeft 
voorkomen. 
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, Europees parlement en andere relevante organisaties. 

Korte ketens als vorm van agroecologie 
De Werkgroep Agroecologie heeft in eerste instantie geïnventariseerd welke rol ze binnen de NAV kan 
hebben, welke onderwerpen opgepakt kunnen worden. Agroecologie is een breed begrip en er zijn 
diverse definities, omschrijvingen in omloop. De werkgroep ziet agroecologie als een 
toekomstbestendige manier van voedsel produceren die de impact op natuur en milieu zoveel mogelijk 
probeert te beperken. De NAV werkgroepen Gewasbescherming, Mineralen en Klimaat houden zich al 
bezig met een deel van deze problematiek. De Werkgroep Agroecologie heeft daarom besloten om het 
onderwerp van de korte ketens op te pakken. Als eerste zal gekeken worden welke ervaring en kennis er 
al op dit terrein bij de NAV-leden aanwezig is. Dit onderwerp wordt daarom in de Ledenpeiling van begin 
2018 meegenomen. Daarnaast zal onderzocht worden wat de consumentencollectieven van de 
akkerbouwers verwachten. In 2018 wil de Werkgroep kijken of er op het terrein van korte ketens een rol 
voor de NAV is weggelegd. 
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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 Branche Organisatie 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. 
Mogelijk dat een door de voltallige Tweede Kamer aangenomen motie de nieuwe minister kan dwingen 
nu wel de gegevens te verstrekken. 

Nieuwe veredelingstechnieken of Genetische Modificatie 
Heel langzaam lijkt de tijd rijp te worden voor een acceptatie van nieuwe veredelingstechnieken waarbij 
alleen planteigen genen worden gebruikt. Dit is ook een onmisbaar onderdeel van het Actieplan 
Plantgezondheid. Door gezondere planten kunnen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
verminderen. Een voorbeeld hiervan is het DuRPh-project waarbij met cisgenese zelfs gevoelige 
aardappelrassen bestand gemaakt kunnen worden tegen Phytophthora. Met cisgenese worden 
soorteigen genen in de aardappelplant gebracht. Dat laatste is met de nieuwe Crispr-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. 

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. 

Wildschade moet meer worden gemeld 
Afgelopen jaar is er weer regelmatig contact geweest 
over wildschade bij individuele leden. 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 meevalt. Het blijft derhalve belangrijk om 
schade te blijven melden ook als geen gebruik wordt gemaakt van de vergoedingsregeling. Dit kan 
kosteloos! Door akkerbouwers wordt nog maar beperkt schade gemeld. Beter melden helpt ons om bij 
de instanties meer aandacht te krijgen voor de problemen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Brede weersverzekering 
De NAV is actief lid van de Werkgroep Brede Weersverzekering die door het Ministerie van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit wordt onderhouden om onduidelijkheden in de regelgeving van deze 
verzekering te bespreken. Gesprekspartners zijn hier de verzekeraars, het Ministerie en de 
landbouworganisaties NAV, LTO Akkerbouw, LTO fruitteelt en LLTB. 
De definitie van een perceel en de mogelijkheid of noodzaak om een gewasperceel te splitsen is nog 
steeds een lastig punt omdat de Brusselse regelgeving hierin niet heel duidelijk is.  
Daarnaast is er veel aandacht geweest voor afschaffing van de assurantiebelasting op deze verzekering, 
maar de conclusie is dat dit onderwerp bij het Ministerie van Financiën moet worden ingebracht. 
De ingangsdatum van de Europese Omnibusregeling, waarbij de schadedrempel van 30 naar 20 gaat en 
de premiesubsidie van 65% naar 70% gaat, is voorlopig vastgesteld op 1 januari 2019. 
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Acties tegen toenemende regeldruk 
De NAV heeft in voorgaande jaren een aantal zaken aangedragen bij de werkgroep Maatwerkaanpak 
Regeldruk van het Ministerie van Economische Zaken. Ook in de lobby richting Brussel en de Tweede 
Kamer pleiten wij steeds voor lagere i.p.v. hogere regeldruk. 
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels een meldpunt ingericht voor 
ondernemers die last hebben van de regeldruk. De NAV heeft in 2017 twee keer overleg gevoerd met de 
betreffende ambtenaren over dit onderwerp. 
Ook de verplichte CBS enquêtes vallen hier onder. Nadat we in 2016 succes hadden geboekt wat betreft 
de oprichting van een expertgroep landbouw bij CBS en het van tafel krijgen van het boete-dreigement, 
hebben we in 2017 met de expertgroep een aantal bijeenkomsten gehad. Deze expertgroep heeft een 
duidelijke toegevoegde waarde in het afstemmen met het CBS wat betreft de timing van de enquêtes en 
het opzetten van de resultatenverwerking. Zo heeft de NAV er onder meer voor gepleit om de enquêtes 
niet per kwartaal maar per jaar te houden en om in de resultaten van de enquête over 
gewasbescherming duidelijk onderscheid te maken tussen hoog- en laag-risico stoffen. Wanneer men 
namelijk uitsluitend kijkt naar kilo’s actieve stof, zou het kunnen dat bij gebruik van meer laag-risico 
middelen de kilo’s omhoog gaan, terwijl eigenlijk de milieubelasting naar beneden gaat. In 2018 zal de 
expertgroep ook betrokken worden bij de interpretatie van de resultaten van de enquête over 
gewasbescherming in 2016. 

 

Samen met anderen 
 
Opkomen voor de akkerbouwbelangen doet de NAV soms alleen. Waar mogelijk zoeken we 
samenwerking met anderen. Deze samenwerking wordt hier beschreven. 

Vertegenwoordigingen 
Naast de al genoemde vertegenwoordiging van twee NAV-bestuursleden in het bestuur en de Sectie 
Teelt van de BO Akkerbouw, zijn de NAV-bestuursleden Hans van Kessel en Kees van Dijk en 
beleidsadviseur Aleid Dik actief in diverse werkgroepen van deze organisatie. 
Klaas Hoekstra zit 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 werken de NAV en NMV samen met een aantal andere 
boeren en maatschappelijke organisaties en mensen op persoonlijke titel, 
die allemaal een ander en beter landbouwbeleid willen. Het huidige beleid 
van liberaliseren en globaliseren is niet goed voor de producenten en op de 
lange duur ook niet voor de consument. De boer krijgt op deze manier nooit een eerlijke prijs en voor de 
consument komt de voedselzekerheid en voedselveiligheid in gevaar. 
Binnen ABC is veel aandacht voor de bodem. Begin 2017 heeft ABC een gezamenlijke Bodemvisie 
opgesteld. Het huidige landbouwbeleid veroorzaakt een keiharde wereldwijde concurrentieslag en als 
reactie daarop een steeds verdere intensivering van de landbouw. Daardoor is er onvoldoende ruimte 
om goed voor de bodem te zorgen.  
Platform ABC maakt ook deel uit van de ‘TTIP en landbouw coalitie’, omdat door deze handelsverdragen 
het huidige beleid alleen maar verder wordt versterkt. Afgelopen jaar heeft ABC in gesprekken met 
politici (o.a. van D’66, SP, Partij voor de Dieren en CDA) haar visie over bovenstaande onderwerpen naar 
voren gebracht. 
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Internationale belangenbehartiging  
Vanaf de oprichting heeft NAV steeds gewerkt aan internationale coalities om de belangen van de 
Nederlandse akkerbouw te verdedigen. Immers, de NAV is groot voorstander van open grenzen en een 
gelijk 'speelveld' binnen de Europese Unie. Op wereldniveau is het uitgangspunt dat ieder continent c.q. 
handelsblok soeverein moet zijn in haar voedselproductie. Maar bijvoorbeeld binnen Europa is het 
logisch dat er specialisatie optreedt, dus dat bijvoorbeeld de olijfolie in het Middellandse Zeegebied 
geproduceerd wordt maar de koolzaadolie uit Midden-Europa komt. Het grote winstpunt van de 
Europese Unie is dat er binnen de Unie vrij verkeer van personen en goederen plaats vindt. 
In de behartiging van de belangen heeft de NAV het familiebedrijf als uitgangspunt. Dit zijn bedrijven, 
die je over geheel Europa tegenkomt, waar de boer op de boerderij woont en de werkzaamheden 
vervuld met eigen gezin en één of een paar medewerkers. Voor gelijksoortige belangenbehartiging en 
om ook richting 'Brussel' een vuist te kunnen maken heeft NAV zich vanaf de oprichting gericht op 
onafhankelijke Franse boerenbonden. Vanaf de start in 1993 is contact gezocht met de Franse 
Coordination Rurale (CR) maar ook met de graanafdeling van de FNSEA. Omdat een breder draagvlak 
werd gezocht is in 1998 aansluiting gevonden bij de Europese tak van Via Campesina (ECVC). Hierin 
kwam vanuit Frankrijk de Confédération Paysanne (CP)naar voren, die in een felle competitie met de CR 
verkeerde. Vanaf begin van de oprichting tot aan 2014 heeft vooral oud-voorzitter Joop de Koeijer zich 
als afgevaardigde van NAV van zijn taak gekweten. Vanaf 2014 tot en met 2017 is Hanny van Geel lid van 
het dagelijks bestuur van ECVC geweest. De laatste jaren is er een verwijdering tussen ECVC en NAV 
opgetreden, doordat ECVC zich nog nadrukkelijker richt op de sociale kwesties van de 
plattelandsbevolking in Zuid-Europa en daarbij onze schaal familiebedrijven afficheert als 'industriële 
landbouw'. Ook richt de ECVC zich nadrukkelijk enkel op agroecologische en biologische bedrijfsvoering. 
Hierin bleek geen plaats voor een genuanceerde discussie over moderne veredelingstechnieken, 
gecertificeerde zaaizaad- en plantgoedproductie en het vrije verkeer van goederen binnen de EU. Na 
een en ander aangekaart te hebben op de Algemene Ledenvergadering van de NAV op 15 februari 2017 
heeft de ALV de opdracht geformuleerd om een dialoog met ECVC te organiseren. Daarop heeft een 
delegatie van NAV zowel de ALV van ECVC te Rome in maart als de zadenconferentie te Parijs in juni 
bezocht met helaas een teleurstellend resultaat. Op een extra ALV van de NAV op 30 november is 
daarom besloten het lidmaatschap van ECVC per 31 december te beëindigen en internationaal 
zelfstandig verder te gaan om de belangen van de Nederlandse akkerbouw te behartigen. 
Hiernaast heeft de NAV wel een aantal malen deelgenomen aan de zogenaamde 'landbouwborrels' in 
Brussel, waar vooral ook de positie van de boer in de markt aan de orde was. Ten behoeve van de 
aardappelsector is NAV in samenwerking met de VTA vertegenwoordigd in de NEPG, de North-West 
European Potato Growers. De NAV was op uitnodiging aanwezig op een bijeenkomst van de NEPG in 
Engeland in oktober. 
Het afgelopen jaar is Europa geconfronteerd met het besluit tot afscheiding van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU. Onze zorg gaat uit naar de impact op het vrije verkeer van goederen, maar ook richting 
budgettaire problemen na afhaken van de Britten. In het algemeen missen we in de Britten straks een 
medestander richting 'open markt' en de focus op Noordwest Europese schaal familiebedrijven. Vanuit 
het perspectief van de Nederlandse akkerbouw is het niet wenselijk dat de 'brexit' gevolgd wordt door 
meerdere landen of dat door separatisme EU-lidstaten uiteen vallen. Beide ontwikkelingen zouden het 
begin van het einde van de EU kunnen betekenen en daarmee tot opwerping van interne Europese 
handelsblokkades., hetgeen voor de gespecialiseerde Nederlandse landbouw zeer negatief zou kunnen 
uitpakken. 

Certificeringsoverleg 
Het akkerbouw certificeringsoverleg is afgelopen jaar onder de vlag van de BO Akkerbouw tweemaal 
bijeen geweest. De te stellen eisen aan de kwaliteit van compost met name voor wat betreft plastic en 
glas heeft veel aandacht gekregen in het overleg. Omdat met de compostsector hierover nog geen 
uitsluitsel kon worden bereikt, heeft dit nog niet tot aanpassing van het VVAK geleid.  
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Overleg met andere agrarische vakbonden 
Afgelopen jaar heeft het overleg tussen NVV, NMV, NPV en NAV tweemaal plaats gevonden. Voor ons 
waren het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de sanering van asbest voor 2024 de belangrijkste 
onderwerpen. 

Samenwerking NAV en LTO 
Naast dat er met LTO akkerbouw wordt samengewerkt in de BO Akkerbouw, zijn er diverse organen 
waar zowel de LTO als de NAV vertegenwoordigd zijn. Daar waar nodig en mogelijk proberen 
vertegenwoordigers van beide organisaties de strategie van het te voeren beleid af te stemmen. Hiertoe 
is er zowel een formeel halfjaarlijks afstemmingsoverleg als de informele contacten. Een verschilpunt 
blijft dat NAV onafhankelijk van andere sectoren kan opereren. Het is echter wel interessant te zien of 
de reorganisatie bij LTO werkelijk tot autonome sectoren gaat leiden. De samenwerking die er in dezen 
heerst in de varkenssector geldt dan als ultieme test; zeg maar de 'varkensproef'. 
Inhoudelijk is de onafhankelijkheid ten opzichte van de agrarische handel en industrie en daarmee het 
NAV pleidooi om tot andere verhoudingen in de verticale machtsverdeling van de agrarische 
handelskolom te komen vaak nog wel een punt waarop inzichten verschillen. Maar ook na 25 jaar NAV 
zijn wij er van overtuigd dat samenwerking en coalitievorming nodig is om onze idealen te bereiken.  

Samenwerking NAV en VTA 
Alhoewel de formele band tussen VTA en NAV losser is geworden, is er op het gebied van prijsinformatie 
en beurzen overleg met de werkgroep consumptieaardappelen (WCA) van de NAV. De nieuwe 
noteringssystematiek van de gezamenlijke beurzen in Potato.nl geven wellicht een aanzet tot nog meer 
'real-time' noteringen waarbij de VTA met haar expertise een rol zou kunnen spelen. 

 

Activiteiten NAV-regio’s in 2017 

Landelijk bestuur op verzoek actief in de regio 
Op verzoek van (groepen) leden treedt de NAV ook op in lokale kwesties. In 2017 hebben diverse 
kwesties gespeeld: 

• Bildtdijken: Het beroep bij de Raad van State van de NAV namens 35 getroffen leden, samen met Het 
Friesch Grondbezit en LTO Noord, tegen de uitspraak in de gevoerde rechtszaak tegen het 
meenemen van 2500 ha akkerland in de aanwijzing van de Oude en Nieuw Bildtdijk (Friesland) als 
Beschermd Dorpsgezicht is afgewezen. Wel is bereikt dat er overleg komt met de Provincie en de 
gemeente over de invulling van het nieuwe bestemmingsplan, zodat de getroffen boerenbedrijven 
niet ‘op slot’ worden gezet. 

• Rietproef Lauwersmeer: 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. We 
hebben met het eerste bezwaar bereikt, dat de proef in ieder geval niet in 2017 van start kon gaan 
en dat in de watervergunning de proefperiode is ingekort tot 6 weken vanaf 15 februari. Maar omdat 
de NAV en haar leden in de regio zich vooral zorgen maken over de schaderegeling (en overleg met 
de Provincie niets opleverde) en verhoogd risico op bruinrot besmetting vanuit het Reitdiep, heeft de 
NAV een bezwaar ingediend bij de Raad van State tegen het beheerplan en bij de Rechtbank Noord-
Nederland tegen de vergunning die is afgegeven door waterschap Noorderzijlvest. De zaak bij de 
Raad van State heeft gediend in oktober. Er is nog geen uitspraak. De zaak bij de Rechtbank Noord-
Nederland heeft pas in 2018 gediend. 

• Schade door aardbevingen in Groningen: diverse leden uit het aardbevingsgebied in Groningen 
hebben bij ons aangegeven, dat zij zich niet goed vertegenwoordigd voelden in het Gasberaad. De 
NAV en NMV hebben geprobeerd om aan te schuiven bij het Gasberaad, maar de voorzitter vond het 
genoeg dat LTO de belangen van de boeren vertegenwoordigde. Omdat samenwerking met LTO op 
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dit specifieke dossier niet lukte, hebben NAV en NMV besloten om samen op een andere manier 
aandacht te vragen voor de schade bij boeren. Het blijkt namelijk zo te zijn, dat veel boerenbedrijven 
niet vallen onder de schaderegeling die er is. 

Regio Noord-Klei 
De wintervergadering van regio Noord werd dit jaar gesplitst gehouden in Roodeschool en Oude 
Bildtzijl. Als sprekers hadden we Josien Kapma van Farmhack.nl en Jeroen Bakker (in Groningen) en 
Robert Graveland (in Friesland) van HZPC. 
Josien Kapma hield haar inleiding over precisielandbouw en big data. Met een aantal voorbeelden gaf ze 
aan hoe precisielandbouw nu gebeurt en hoe daar big data uitgehaald wordt. Helaas is er nog geen 
systeem wat goed aangeeft hoe met deze data om te gaan. 
Jeroen Bakker en Robert Graveland vertelden over het kweekwerk binnen HZPC. De veredeling gebeurt 
nu nog op dezelfde manier, maar met behulp van gen analyses kunnen tegenwoordig wel veel sneller 
selecties op bepaalde eigenschappen gemaakt worden. Mogelijkheden voor genetische modificatie zijn 
er wel, maar worden nog niet gebruikt binnen HZPC. 
In de rondvraag kwam er een discussie los over de gang van zaken rond de verruiming van de 
groeischeur norm van pootgoed. Niet iedereen was te spreken over de gang van zaken rond dit item en 
hoe de NAV haar leden hierbij betrokken heeft. 
 
Gedurende dit jaar is de NAV meerdere malen bezig geweest om de rietproef in het Lauwersmeer tegen 
te gaan. Het is nog steeds geen gelopen race, de Raad van State zal in 2018 uitspraak doen. 
In de herfst is er een aanzet gegeven om samen met de NMV in het Gasberaad te stappen. De schades 
door gaswinning in de landbouw worden onvoldoende erkend en vergoed. Gezamenlijk wordt 
geprobeerd een sterkere stem te creëren in de hele discussie. 

Regio Noordoost 
In Exloo werd op 28 februari 2017 een regioavond gehouden voor de regio Noordoost. Sprekers waren 
Teun de Jong over NAV-actualiteiten, Jarke Kruize van Semagri Holland BV over nieuwe 
veredelingstechnieken en Fred Kwebeman en Robert van Dartel van Agrometius over de mogelijkheden 
van precisielandbouw. Niet een al te grote opkomst, maar wel een levendige discussie met de 
aanwezigen in de zaal. 

Regio Flevoland 
Ook in de regio Flevoland hebben de weersomstandigheden het afgelopen jaar weer een grote rol 
gespeeld. De droogte in het tweede deel van het voorjaar en de (zeer) natte omstandigheden in de 
oogstperiode hebben her en der veel hoofdbrekens gekost. Nu is het wel zo dat in de kustprovincies 
deze omstandigheden nog extremer waren. Ook in Flevoland spelen kwaliteitsproblemen vooral bij 
aardappelen een rol, maar hier waarschijnlijk ook weer minder extreem dan in de kustregio’s. De lage 
tot zeer lage prijzen spelen akkerbouwers in heel het land parten.  
In de regiovergadering is afgelopen jaar aandacht besteed aan de gegevensstroom op 
akkerbouwbedrijven en hoe de akkerbouwer zelf eigenaar kan blijven van die big data. En daarnaast is 
aandacht besteed aan de moderne veredelingstechnieken: over welke technieken hebben we het dan 
en wat zijn de mogelijkheden hiermee en wat mogen we er op langere termijn van verwachten. 

Regio Noord-Holland 
In Noord-Holland werd op 23 januari een regioavond gehouden in ’s Lands Welvaren in Schermerhorn. 
In een goed gevulde zaal vertelde eerst Teun de Jong over de NAV-actualiteiten. Daarna gaf Robert 
Sleutel van SBG Precision Farming een leuke praktische presentatie over wat er al kan met 
precisielandbouw en wat niet. Daarna gaf Bert Janssen van Bejo Zaden B.V. een heldere uitleg over 
veredelingstechnieken, zowel de klassieke veredeling als de nieuwe technieken en wat de verschillen 
daartussen zijn.  
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Regio Zuid/Zuidwest 
De regioavond in Zuid/Zuidwest heeft plaatsgevonden op donderdagavond 12 januari 2017 in de 
Graanbeurs te Fijnaart. Onderwerp van de avond was Big Data. Voorzitter Teun de Jong heeft de 
introductie op zich genomen en een korte samenvatting gegeven van de ontwikkelingen welke zich 
afgelopen jaar voor hebben gedaan. Zowel in de teelt als wat de NAV heeft gedaan. Örjan Schrauwen, 
die verlaat was, heeft daarna de zaal verwelkomd en verteld waar het deze avond vooral over zou gaan. 
En waarom we voor deze onderwerpen gekozen hebben. 
Eerste gastspreker was Anthon Slootweg, specialist Precisielandbouw bij Van Iperen BV te Westmaas. 
Hij heeft een interessante presentatie gegeven over het verzamelen van data, deze opmaken tot 
taakkaarten en welk voordeel er mee te behalen is in de praktijk.  
Tweede gastspreker was Harry Smits van Rabobank Nederland. Zijn werk bestaat uit het in kaart 
brengen van de markten en bedrijven die actief zijn in de farm input sector. Dit zijn bedrijven die onder 
andere kunstmest, zaaizaad, landbouwmachines en gewasbeschermingsmiddelen produceren. Harry 
heeft verteld over hoe belangrijk data is voor een leverancier van toeleveringsmiddelen. Ook aan wie de 
verkregen data toebehoort is verteld. 
 
Al met al een mooi op elkaar passend stuk. De avond was gemiddeld genomen niet erg druk bezocht, 
mede vanwege sneeuwval. Totaal aanwezigen ongeveer 25 mensen. 

 

Tot slot 

Bestuur 
Martin de Ruiter heeft eind maart besloten zijn werkzaamheden als bestuurslid neer te leggen. Zijn 
portefeuilles zijn verdeeld onder de andere bestuursleden. 

Kader 
In 2017 zijn de meeste werkgroepen actief bezig geweest. Op 28 juni 
werd wederom een kaderdag gehouden. Eerst werd het bedrijf 
Driespan in de Flevopolder, van Adrie, Marleen en Niels Vermeulen 
bezocht. Vanwege de regen werd dit bezoek een discussie in de 
schuur onder het genot van koffie en taart. Daarna ging iedereen 
naar de ShortGolf in Swifterbant, waar we een inhoudelijke discussie 
hielden over twee punten, de toekomst van het GLB en het 

Actieplan Plantgezondheid. Vervolgens was er ruim tijd voor een gezamenlijke barbecue, die vanwege 
de regen ook naar binnen werd verplaatst.  

PR en ledenwerving 
We hebben weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen in 2017. Aan de kaderleden is gevraagd 
om de flyers die zijn gedrukt uit te delen in hun eigen omgeving. Dat levert vooral in sommige regio’s 
nieuwe leden op. 

Kantoor en personele zaken 
Per 1 maart 2017 is Leidi Kant - Van Eek in dienst gekomen als opvolgster van Eline Troost. 
Het nieuwe kantoor in Zevenbergen waar de NAV in oktober 2016 naartoe is verhuisd bevalt goed. 

      _____________________________________________________________________________________ 

      Volg ons op www.nav.nl          

        www.twitter.com/NAV_Akkerbouwer 

        www.facebook.com/Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond 

        

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

En: www.akkerbouw-van-nu.nl 
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