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Het is duidelijk verkiezingstijd: nog meer dan 
anders vliegt het ene na het andere plan ons 
om de oren. Grote gemene deler: landbouw-
grond is nodig voor natuur en woningen en 
snelwegen en zonneparken enz. enz. Tijd om 
een en ander eens kritisch te beschouwen!
Ten eerste valt op, dat veel plannen niet worden ge-
hinderd door basale kennis over de landbouw, voed-
selvoorziening en economie. Ten tweede ontbreekt 
in bijna alle gevallen de integrale kijk. Ten derde wor-
den plannen zonder discussie ineens gebruikt alsof 
het via een democratisch proces vastgestelde doe-
len zijn. Ten vierde is Nederland in deze discussie 
erg naar binnen gekeerd en uitsluitend met zichzelf 
bezig. En als laatste: alleen iets heel vaak heel hard 
roepen wil nog niet zeggen dat het waar is.

Voorbeelden
Op 29 januari stond er een stuk in de Volkskrant 
wat o.a. stelt dat het GLB schaalvergroting be-
vordert omdat 80% van het budget naar de 20% 
grootste bedrijven gaat. Feitelijk klopt die verde-
ling, maar zoals de voormalig eurocommissaris 
Hogan er altijd bij zei: ‘In met name Zuidoost-Eu-
ropa zijn miljoenen boeren met minder dan 5 ha 
die steun krijgen uit het GLB. De 20% grootste be-
drijven zijn alle bedrijven groter dan 5 (!) ha.’ Voor 
Nederland heeft de WUR uitgerekend dat minder 
dan 1% naar bedrijven groter dan 250 ha gaat. Dat 
is dus precies zoals het bedoeld is: levensvatbare 
familiebedrijven worden gesteund, zodat ze juist 
niét aan schaalvergroting hoeven te doen om een 
inkomen te vergaren. Het GLB gaat dus eerder de 
schaalvergroting tegen dan dat het die bevordert.
Nog een bericht uit januari: er zijn 16.000 boeren 
die geen opvolger hebben meldde het CBS, wat 
meteen de reactie gaf dat die grond dan mooi kan 
worden gebruikt voor woningbouw. Daaroverheen 
kwam een voorstel van Frank Kalshoven (De argu-
mentenfabriek) om landbouw op te heffen en de 
grond te verdelen over natuur en woningbouw, met 
hier en daar nog ruimte voor een natuurinclusieve 
boer voor de lokale voedselvoorziening. Immers, 
Nederland zorgt maar voor de voedselvoorziening 
van ‘slechts’ 2% van de wereldbevolking. Dat dat 
nog steeds 140 miljoen mensen zijn wordt even 
niet uitgerekend. De NAV vindt niet dat Nederland 
de hele wereld hoeft te voeden, maar onze loca-
tie op de vruchtbare rivierdelta met een gematigd 
klimaat en voldoende neerslag verplicht ons wel 
op zijn minst tot enige solidariteit met de mensen 
in minder gunstige omstandigheden en gebieden. 

Daar waar de FAO en de EU waarschuwen voor 
dreigend voedseltekort doordat landbouwgronden 
verdwijnen door klimaatveranderingen, wil men hier 
vruchtbare grond omzetten in natuur of volbouwen. 

Toekomstbeelden
Zonder veel discussie worden lange termijn visies 
uitgebracht, zoals de visie over kringloopland-
bouw, Farm to Fork en de Waddenagenda. Aange-
zien het slechts visies zijn is er geen mogelijkheid 
tot het indienen van zienswijzen of desnoods een 
gang naar de rechter. Maar ondertussen worden 
ze wel sturend voor allerlei beleid. Zo zijn er recent 
Kamervragen gesteld hoe minister Schouten het in 
Farm to Fork gestelde doel van 25% biologische 
landbouw wil bereiken. Hoho, zullen we niet eerst 
eens een discussie hebben over de wenselijkheid 
daarvan, de duurzaamheid van het plan en de im-
pact-analyse op de voedselvoorziening waar het 
Europarlement om heeft gevraagd afwachten? 
Evenzo de Waddenagenda: geen bezwaar moge-
lijk en een breed aangenomen motie wordt door 
ministers Van Nieuwenhuizen en Schouten ge-
negeerd. Vrolijk tekent men op 3 februari de de-
finitieve Agenda, zonder aanwezigheid van zowel 
de landbouw als de natuurorganisaties overigens. 
Een mammoettanker die zich niet laat bijsturen en 
aangezien het slechts een toekomstschets is, is er 
geen wettelijke grond voor bezwaar. 
Diezelfde Waddenagenda bedient zich breed van 
nog zo’n toekomstschets: alle landbouw in Neder-
land moet kringlooplandbouw worden, dus de hele 
noordelijk kleischil moet overgaan op uitsluitend 
regionale afzet. De rol van het daar geteelde uit-
stekende pootgoed in de voedselzekerheid elders 
wordt volkomen genegeerd. Die toekomstschetsen 
worden dus meteen al als vaststaand beleid aan-
genomen en gebruikt. Overigens wordt dan weer 
wel, ook zonder bezwaarmogelijkheid, bepaald 
dat de leidingen vanuit het Noordzeewindmolen-
park dwars door de Waddenzee en de noordelijke 
kleischil moeten gaan lopen. Dat wordt immers be-
paald door een ander ministerie dan de twee minis-
teries die de Waddenagenda hebben opgesteld…
Daar ontbreekt dus weer geheel de integrale kijk.
En dan nog tv-programma’s als Zembla, waar-
in uitgebreid wordt belicht dat ‘de bodem geheel 
doordrenkt is van kunstmest en landbouwgif’. Hoe 
vaak dit klakkeloos als een soort tussenzin in kran-
ten verschijnt is stuitend als je er op gaat letten. 
Een uitstekende reactie op deze uitzending schreef 
Gerard Ros van het NMI op Boerenbusiness.

Wat wil men?
De vraag is, wat bereikt ‘men’ met dit alles? Wat 
eten onze kinderen en kleinkinderen over dertig 
jaar? De NAV vindt dat we in Nederland voldoende 
landbouw over moeten houden om een minimale 
kritische massa te hebben voor verwerking, afzet, 
kennisontwikkeling enz. Eigen voedselproductie 
geeft voedselzekerheid, export geeft inkomsten 
waarmee import kan worden betaald. En voedsel-
productie geeft ook macht op het wereldtoneel. Als 
we voor ons voedsel afhankelijk zijn van import, hoe 
gaan we dan eisen opleggen aan de productiewijze?  
We zijn maar een klein land, als wij niet tevreden 
zijn over de productiewijze verkoopt men het net zo 
makkelijk aan China, zoals Zuid-Amerikaanse soja. 
Willen we net als bij mondkapjes en medicijnen wer-
kelijk afhankelijk worden van het buitenland voor 
ons voedsel? Rob de Wijk, hoogleraar Internationale 
Relaties, waarschuwt de laatste tijd regelmatig voor 
de veiligheidsrisico’s die hiermee kunnen ontstaan.

NAV
Eigen voedselproductie vereist een behoorlijk in-
komen voor boeren. En vooral een overheid die de 
boeren helpt in het bereiken van een optimale balans 
tussen productie en omgeving. Die niet stelt, zoals 
minister Schouten in de Staatscourant doet, dat 
alleen biologische telers aan goed bodembeheer 
doen. En die geen totaal onwerkbare regels instelt 
zoals drempels in ruggenteelten die zowel een egaal 
spuitpatroon als een overgang naar mechanische 
onkruidbestrijding onmogelijk maken. Waardoor die 
regel dan juist duurzaamheid tegenwerkt. Het ver-
eist een minister vóór landbouw en ambtenaren met 
kennis van de landbouw en een bereidheid tot sa-
menwerking met de sector i.p.v. alleen controleren 
en straffen. Niet regeren vanuit achterdocht maar 
vanuit vertrouwen om samen doelen te bereiken.
De Nederlandse landbouw verdient respect en 
steun in de transitie naar verdere verduurzaming, in 
plaats van voortdurend te worden bedreigd. Jonge 
boeren moeten een toekomst zien, financieel maar 
ook emotioneel, anders gaan ze wat anders doen. 
Mondiaal gezien gaat verplaatsing naar elders de 
duurzaamheid van de landbouw verslechteren 
en meer landbouwgrond vergen vanwege lagere 
opbrengsten. Juist om met een breed platform te 
werken aan een duurzame en rendabele landbouw 
met toekomst voert de NAV gesprekken met ‘alles 
en iedereen’ om samen sneller verder te komen. 
Onze toekomstvisie ‘Genoeg is Beter 2.0’ vormt 
daarvoor de basis en zal uitmonden in een pam-
flet, waarop we reacties zullen vragen van politici. 
Houd u de berichtgeving in de gaten!  

Genoeg is beter
Het ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond     Februari 2021     Nummer 2     29ste jaargang

GENOEG IS BETER    1

De akkerbouw verdient een toekomst!



Ondanks het voortdurende herfstige en wisselvalli-
ge weerbeeld koersen we onmiskenbaar aan op een 
nieuw voorjaar. Te hopen valt dat februari nog wat 
vorst met zich meebrengt, zodat de grondstructuur 

beter wordt dan in het drama-
tisch slechte voorjaar 2020. 
Ook zou het welkom zijn dat 
overblijvende insecten zoals 
bladluizen op winterwaard-
planten het loodje leggen en 
dat achtergebleven aardap-
pelknollen kapot vriezen. De 

grootste zorg in de Nederlandse akkerbouw is 
natuurlijk wanneer het maatschappelijk leven zich 
weer voldoende kan herstellen, zodat er ook weer 
evenwicht in de aardappelmarkt kan ontstaan. 
Ondertussen blijven we te maken hebben met 
een ‘bombardement’ van beleidsplannen in de 
sfeer van de planologie en de uitvoeringspraktijk. 

Al eerder is er geschreven over de zogenaamde 
Waddenagenda2050, waarin wensnatuur-ont-
wikkeling wordt beschreven voor het binnendijk-
se gebied. Hetzelfde geldt voor plannen in de 
Zeeuwse Delta. Als gevolg van in de ‘agenda’ ge-
wenste ontwikkeling van een verzilte kuststrook 
en regionale kringlooplandbouw zou je de huidige 
landbouweconomie om zeep helpen. Het erge is 
ook nog dat het Rijk of lagere overheden demo-
cratisch genomen opdrachten aan hun laars lap-
pen door hiermee niet in te stemmen. Het zijn dan 
ook geen concrete plannen die ter beoordeling 
aan een rechter kunnen worden voorgelegd maar 
een leidraad die bij alle ontwikkelingen boven de 
markt hangt. Het gevolg is dat er veel energie ge-
stoken moet worden door belangenbehartigers 
om die ontwikkelingen te keren. Wat dan dreigt 
is dat er tegen een kennelijke ‘kongsi’ van milieu-
clubs en gelijkgestemde ambtelijke organisaties 

gestreden moeten worden... Het is daarbij zaak 
dat de landbouw en de gerelateerde economi-
sche sectoren één front vormen om de lange 
adem van de overheid het hoofd te bieden.
Ook in Europa moet de realiteitszin nodig terugke-
ren. Vergroeningsplannen van de Europese land-
bouw zonder een gelijk speelveld met de naar de 
EU exporterende landen leidt volgens berekenin-
gen van het Amerikaanse ministerie van landbouw 
(!) in Europa tot een forse inkomensverlaging. Het 
is verbijsterend dat er zo gemakkelijk gesproken 
wordt over allerlei wensbeelden zonder de land-
bouwkundige en economische effecten daarvan 
te beschouwen. In Nederland hebben we de 
komende anderhalve maand de kans om bij de 
diverse digitale verkiezingsbijeenkomsten onze 
stem te laten horen en van de politici een eerlijk en 
samenhangend landbouwbeleid te eisen.
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter

Een onderzoek dat de Europese Commissie 
heeft laten uitvoeren naar de effecten van han-
delsakkoorden komt tot de conclusie dat ook de 
landbouw van deze akkoorden profiteert. Bij na-
dere beschouwing zijn hier wel enige kantteke-
ningen bij te plaatsen. Het onderzoek is namelijk 
een verkenning van de te verwachten effecten 
tot 2030 van een 12-tal handelsakkoorden. Het 
is dus niet een onderzoek naar de werkelijk be-
haalde effecten van handelsakkoorden, maar 
een inschatting van de effecten in de toekomst. 
Van de onderzochte 12 akkoorden zijn er drie 
al in werking. Twee zijn al wel uitonderhandeld, 
maar in Brussel nog in discussie. Over de an-
dere zeven akkoorden wordt nog onderhandeld 
en is de precieze invulling nog onzeker. Het is 
dus een scenariostudie, waarin de toename van 
export en import als gevolg van het akkoord een 
inschatting is. En daarmee is het resultaat sterk 
afhankelijk van de keuzes die je maakt.
De EC heeft dit soort onderzoeken al vaak laten 
doen bij handelsakkoorden en tot nog toe is de 
ervaring dat de effecten achteraf te positief zijn 
ingeschat. Daarom is de NAV ook niet bij voor-
baat overtuigd van het resultaat van deze studie. 

Maar er zijn meer kanttekeningen te plaatsen. 
Als er meer geëxporteerd kan worden tegen de 
huidige voor de boer veelal te lage wereldmarkt-
prijzen, is het sterk de vraag of dit wel positief 
bijdraagt aan het verdienvermogen van de boer. 
De NAV is er van overtuigd dat bij een totaal vrije 
handel de kans op kostendekkende prijzen voor 
de boer steeds kleiner wordt. Daarvoor is een 
handel met spelregels, een gereguleerde handel 
nodig. In de onderzochte handelsakkoorden er-
kennen de handelspartners elkaars standaarden. 
Daardoor kunnen we geen eisen meer stellen 
aan de productiewijze van importproducten. En 
omdat we in de EU en Nederland al hogere stan-
daarden hebben dan in de rest van de wereld, 
hebben boeren nu al met een ongelijk speelveld 
te maken en dat wordt door deze akkoorden al-
leen maar erger.
Gelukkig wint de overtuiging dat deze handelsak-
koorden de verdere verduurzaming van de land-
bouw juist in de weg staan steeds meer terrein. 
De Europese Commissie wil met de Green Deal 
en de Farm to Fork Strategy ook de landbouw 
snel verduurzamen. Het zou dus verstandiger 
zijn dat de Europese Commissie de effecten van 
handelsakkoorden op deze verduurzaming eens 
tegen het licht houdt. Want dan kan de conclusie 
niet anders zijn dan dat het effect van de handel-
sakkoorden negatief is en dat ze de gewenste 
verduurzaming onmogelijk maken.  

Handelsakkoorden 
toch positief voor 
de landbouw?

Perspectief

Minister Schouten heeft besloten om geen maat-
regelen in ruggenteelten in te voeren, ondanks dat 
deze al gepubliceerd waren in de Staatscourant. 
Onder druk van VVD, CDA, SGP, PVV en FvD die 
gevraagd hebben de maatregel in te trekken heeft 
zij besloten om de verplichting tot drempels of 
teeltvrije zones niet in werking te laten gaan. De 
NAV heeft hier hard voor gelobbyd en is verheugd 
dat de minister tot inkeer is gebracht!  

Geen maatregelen 
ruggenteelten!

In januari 2020 heeft de NAV de Producenten 
Organisatie Consumptieaardappelen (POC) op-
gericht.  Begin maart werd tijdens de eerste ALV 
een bestuur gekozen, waardoor de POC een 
zelfstandige vereniging is geworden. De NAV 
heeft nog wel de erkenning van de POC bij de 
Nederlandse overheid aangevraagd en deze is 
in juli vorig jaar verstrekt. En daarmee heeft de 
POC veel mogelijkheden om de positie van de 
aardappelteler in de markt te versterken. Door 

de erkenning is de grens die wordt gesteld aan 
welk deel van de markt men mag organiseren 
niet meer de oorspronkelijke 5%. Nu is de enige 
restrictie dat de POC de concurrentie niet vol-
ledig mag uitsluiten. Verder mag de POC een 
groot scala aan activiteiten uitvoeren tot aan 
gezamenlijke afzet en het aanbod op de vraag 
afstemmen toe.
De POC heeft een bestuur met een groot aandeel 
jeugdig enthousiasme en een klein beetje grijze 
ervaring. Topprioriteit is nu het werven van le-
den, want de POC kan pas werkelijk het verschil 

maken wanneer ze een substantieel deel van de 
aardappeltelers vertegenwoordigt. De corona-
crisis maakt het niet gemakkelijk om in beeld te 
komen en te blijven. Nu ook bij LTO meer enthou-
siasme over de mogelijkheden van de POC zicht-
baar wordt en er tevens vanuit België belangstel-
ling is voor de POC, begint de sneeuwbal een 
beetje in beweging te komen.
Om de unieke mogelijkheid die we nu hebben om 
de positie van de boer te versterken ook te benut-
ten, moeten zeker de NAV-leden massaal lid gaan 
worden! Dit kan via www.pocnederland.nl. 

Stand van zaken POC

Het kabinet is sinds een paar weken demis-
sionair, d.w.z. dat alleen lopende zaken wor-
den afgehandeld. Kort na het aftreden besloot 
de Tweede Kamer welke onderwerpen ‘con-
troversieel’ worden verklaard en dus worden 
overgelaten aan een nieuw parlement. De Ka-
mercommissie voor landbouw heeft de Nati-
onale Eiwitstrategie, het nieuwe mestbeleid 
en de invoering van de nieuwe fosfaatindica-
tor controversieel verklaard. Daar wordt dus 
voorlopig niets over besloten. De Wadden- 
agenda en de invoering van de regels over drem-
pels in ruggenteelten en bemesting op zand- en 
löss gaan wel gewoon door.  

Val kabinet
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Elke maand laten we onder de titel ‘NAV-er in 

beeld’ een NAV-lid aan het woord. Deze maand 

Maarten Janse, akkerbouwer en campinghouder 

aan het Veerse Meer.

Maarten Janse: ‘Zo min mogelijk zwarte grond tegen verzilting’

Introductie
We spreken Maarten Janse op een regenachtige 
dag in januari. Maarten is 39 en heeft een bedrijf in 
Wolphaartsdijk, aan de rand van het Veerse Meer in 
Zeeland. Hij heeft de HAS in Dronten gedaan en is 
sinds 2004 actief in het bedrijf. In 2008 hebben zijn 
broer Hubrecht en hij het bedrijf overgenomen van 
hun ouders. Het bedrijf is in totaal 69 ha. Daarvan 
wordt 59 ha gebruikt voor akkerbouw en de rest voor 
een landschapscamping en dijk en randen. Maarten 
vertelt erover: ‘We telen consumptieaardappelen, 
suikerbieten, tarwe, graszaad en suikermaïs. Ik ver-
huur nu voor het eerst een perceel voor plantuien. 
Daarnaast hebben we twee percelen zeekraal. De  
zeekraal is aardig arbeidsintensief. We telen het 
sinds 2006 maar vinden nog steeds dat we aan het 
experimenteren zijn. De ene keer komt er minder op 
(of later), de andere keer meer dan je verwacht. Er is 
veel handwerk nodig met uitzoeken en sorteren en 
ook de afzet en verwerking vergt veel tijd. We heb-
ben zelf een droogoven inmiddels. Zeekraal wordt 
bijvoorbeeld verwerkt in mayonaise. We oogsten 
ook het zaad en zijn er in de winter best druk mee. 
Mijn broer doet vooral de zeekraal en ikzelf het ak-
kerbouwgedeelte en de camping.’ Maarten woont 
met zijn vriendin Irene op de boerderij, zijn broer 
woont een paar kilometer verderop in Goes.
Maartens vader teelde gedeeltelijk fritesaardappelen 
op contract en voor een deel vrij, maar na een min-
dere ervaring met een fabriek is het bedrijf overge-
gaan op 50% via de pool en 50% vrij bij een andere 
afnemer. Maarten zegt erover: ‘Op deze manier heb 
ik wel voor een deel een vaste afnemer. Dat is gun-
stig, want ik heb maar één cel en één ras, dus ik kan 
moeilijk de markt bespelen. Mijn droom is om nog 
eens vier cellen te hebben, zodat ik flexibeler kan 
handelen.’ Het bedrijf is niet zwaar getroffen door 
de coronacrisis, al was en is het wel een onzekere 
tijd. De oogst 2019 hadden ze net de dag voor de 
regenperiode aanbrak binnen en droog geblazen en 
daardoor konden ze vroeg verkopen. De oogst 2020 
zit nog in de cel maar is inmiddels wel verkocht. 

Landschapscamping
De camping werd in 1987 door zijn ouders begon-
nen naast het akkerbouwbedrijf. Op de vraag of 
het niet veel werk is om het samen te doen, omdat 
beide bedrijfstakken juist druk zijn in de zomer ant-

woordt Maarten: ‘Ik heb een extensief bouwplan. 
Gemiddeld teel ik 1 op 6 aardappelen en we heb-
ben veel graan. Dat is in de zomer niet veel werk 
dus ik kan het goed combineren. En ik vind het ook 
leuk om zelf achter de receptie te zitten en ander 
werk op de camping te doen.’ Sinds 2007 is de 
camping een landschapscamping met 75 staan-
plaatsen. Dit houdt in dat er veel aandacht is be-
steed aan inpassen in het gebied en de staanplaat-
sen ruim zijn en natuurlijk ingericht. De stroom voor 
de camping komt volledig uit de zonnepanelen op 
de schuur. Er zijn geen vaste jaarplaatsen. Het 
werk op de camping levert vaak leuke gesprekken 
met gasten op. Zo vragen gasten soms waarom 
de mais zo laag blijft en legt Maarten uit dat het om 
suikermais gaat. Aan een gast die gif wilde tegen 
spinnetjes in zijn caravan heeft Maarten uitgelegd 
dat zijn gewasbeschermingsmiddelen daar niet 
voor bedoeld zijn. Zo bestrijdt hij ook de jaarlijks 
terugkerende meimot op de camping niet, want de 
bladeren groeien altijd vanzelf terug. 

Extensief
Maarten heeft zoals gezegd een extensief bouw-
plan, doet aan niet-kerende grondbewerking en 
heeft veel akkerranden. Zijn groenbemesters laat 
hij maandenlang staan en op een kopakker heeft 
hij een wintervoedselakker aangelegd. Een oude 
dijk doet hij niks meer aan. Vroeger werd daar nog 
wel gemaaid, maar de dijk heeft een paar jaar in 
een beheerprogramma meegedraaid waarin niet 
meer gemaaid mocht worden. Dit laat hij zelf nu 
ook zo, het is nu een mooi rustig plekje voor ree-
en en fazanten broeden er graag. Hij heeft net zijn 
ploeg verkocht en gebruikt ook geen ecoploeg. 
Om verzilting tegen te gaan probeert hij in de win-
ter de grond zoveel mogelijk bedekt te houden. 
Een enkele keer is hij gedwongen tot spitzaaien 
van de tarwe. Hij vindt de niet-kerende grondbe-
werking vooral belangrijk voor de waterberging. 
Net voor het interview had hij bij een rondje in de 
buurt gezien dat zijn strategie werkt: geen plassen 
op het land, terwijl dat in de omgeving wel zo was. 
Hij is ook tevreden over de opbrengsten. Hij zegt 
daarover: ‘Vorig jaar kwam het zo uit dat ik op een 
perceel voor het derde jaar achter elkaar tarwe had 
staan. De opbrengst werd per jaar beter.’ Zijn ma-
nier van boeren heeft hem een keer een uitnodi-

ging opgeleverd om een lezing te geven in Pakhuis 
de Zwijger in Amsterdam. Daar heeft hij aan het 
grote-stads-publiek wel duidelijk gemaakt dat veel 
boeren al goed bezig zijn en dat verdere verduur-
zaming een generatie gaat duren. En dan alleen 
als er een verdienvermogen wordt gecreëerd. Hij 
ergert zich eraan dat de milieuorganisaties altijd fo-
cussen op de 1% boeren die het minst duurzaam 
bezig zijn. Daardoor vertragen die organisaties al-
leen maar het veranderingsproces.

De NAV
Maarten is sinds vijf jaar lid van de NAV. Hij vindt 
het vooral belangrijk dat er een organisatie is zo-
als de NAV die puur voor de akkerbouwbelangen 
opkomt. Hij mist de akkerbouw nog wel eens bij 
andere belangenbehartigers. Eigenlijk kwam hij bij 
toeval in contact met de NAV, toen er op Twitter om 
een foto voor het ledenblad werd gevraagd. Dat 
bracht hem bij de website en dat deed hem vervol-
gens besluiten om lid te worden.

Toekomst
Maarten ziet een goede toekomst voor zijn bedrijf. 
Hij vertelt: ‘We hebben natuurlijk een vrij klein be-
drijf en uitbreiden is hier in de buurt niet mogelijk. 
Er zitten veel jonge boeren en ik zit naast de Wilhel-
minapolder, dus er komt niet gauw grond vrij. We 
hebben onderling wel goed contact hier. En het feit 
dat we de camping er bij hebben levert een stabiel 
inkomen op. Eigenlijk kun je zeggen dat één stand-
plaats evenveel omzet geeft als één hectare grond. 
Ik heb wel eens overwogen om om te schakelen 
naar biologisch, maar ik heb hier geen zoet water 
dus ik kan niet intensiveren, wat voor biologisch 
wel zou moeten. Ik volg wel allerlei andere ontwik-
kelingen. Zo overweeg ik ook strokenteelt, maar 
dan moet wel eerst duidelijk zijn wat de optimale 
breedte van die stroken is.’ 

Bedrijfsgrootte:  69 ha, waarvan 59 ha akkerbouw
Bouwplan 2021: Consumptieaardappelen 8,4 ha
 Suikerbieten 8,3 ha
 Tarwe 16,5 ha
 Plantuien 9,1 ha
 Graszaad 8,4 ha
 Suikermais 5,3 ha
 Zeekraal 3 ha
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24 februari 2021 bestuursvergadering
25 februari 2021 Regioavond regio Midden
30 juni 2021 ALV en Jaarcongres.

Agenda

Voordelig 
kennismaken 
met de NAV!
Nog geen lid van de enige echte, 
onafhankelijke en sectorale vakbond van 
en voor akkerbouwers, de NAV? 

Word dan nu lid. Dat is nu heel aantrekkelijk: 
tot 1 januari 2022 betaalt u € 100,-. 
Of: u bent al lid maar uw buurman of vriend 
nog niet? Help de NAV versterken en over-
tuig uw collega van het goede en nuttige 
werk van de NAV. Ook voor uw collega geldt: 
tot 1 januari 2022 is de contributie € 100,-.

De NAV is puur sectoraal voor het akker-
bouwbelang en stelt het inkomen van akker- 
bouwers centraal. Belangenbehartiging kan 
plaatsvinden zonder concessies te doen 
aan andere sectoren. De NAV zet zich in 
voor faire opbrengstprijzen, dat wil zeggen 
integrale kostprijs (dus inclusief vergoeding 
voor eigen arbeid en eigen vermogen) plus 
ondernemersmarge. De vakbond strijdt voor 
betere toekomstkansen dan degenen die de 
akkerbouw willen overleveren aan de grillen 
van de (wereld)markt. U ziet het: 
de NAV is uniek. 
Lid worden kan via het inschrijfformulier.
Dit kunt u vinden op www.nav.nl 
of pak de telefoon ( 06-15 62 44 60).

Nederlandse
Akkerbouw Vakbond

Postbus 318
8250 AH Dronten

tel 06 - 15 62 44 60

e-mail   info@nav.nl
website www.nav.nl

 @NAV_AkkerBouwer

  Nederlandse.Akkerbouw.Vakbond

 Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Contactpersonen

Voorzitter
Teun de Jong
0518 - 400 081

Regio Noord
Gerlof Bergmans
06 - 45 28 67 85

Regio Noordoost
Berend Jansema
0599 - 326 308

Regio Flevoland
Keimpe van der Heide
0320 - 213 611

Regio Noord-Holland
Tom Koenraadt
06 - 11 47 21 39

Regio Zuid/Zuidwest
Kees van Dijk
0167 - 502 211

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 6 maart.

Deze winter zal de NAV vanwege corona geen 
regioavonden organiseren op de gebruikelijke 
manier. Als alternatief houden we vier digitale 
avonden, voor de regio’s Zuid/Zuidwest, Midden, 
Noord-Klei (inclusief Noord-Holland) en Noord-
oost. Het bestuur zal ingaan op de actualiteiten 
zoals gewasbescherming, mineralen, GLB en de 
NAV-toekomstvisie. Per regio kunnen daar nog 
onderwerpen bijkomen die in die regio belangrijk 
zijn, zoals de Waddenagenda in Noord-Klei.
De leden in een regio krijgen een uitnodiging in 
de mail met een link voor de digitale bijeenkomst 
via Zoom. De avonden beginnen om 20 uur en 
duren in principe tot max. 21.30 uur. Als u niet 
via internet mee kunt doen, is er ook een moge-
lijkheid om tegen lokaal tarief in te bellen, zodat 
u toch kunt deelnemen. 

Regioavonden digitaal

Het Jaarverslag 2020 is te vinden op www.nav.nl. 

Jaarverslag

En wat deed de NAV nog 
meer in januari?
• De NAV heeft deelgenomen aan diverse vergaderingen van begeleidingsgroepen van projecten, 

o.a. Beter Bodembeheer. Daarbij dringen wij er steeds op aan om vooral aandacht te geven aan 
toepasbaarheid in de praktijk.

• De NAV heeft diverse webinars en overleggen bijgewoond over de Waddenagenda. De land-
bouw heeft de taken rond de Waddenagenda verdeeld. De NAV zal de landbouw vertegenwoor-
digen in het regieteam en het ambtelijk vooroverleg. LTO zal het Omgevingsberaad blijven doen 
en neemt samen met de NAO deel aan de groep die verantwoordelijk is voor de impact-analyse.

• De werkgroepen Granen en Gewasbescherming hebben vergaderd en o.a. onderzoeksvragen 
geformuleerd om in te dienen bij de BO Akkerbouw. 

• De NAV heeft samen met de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade en de NMV een proces ge-
voerd tegen fracking in Pieterzijl, namens de leden daar in de buurt. De zaak diende op 25 januari 
bij de Raad van State. De uitspraak wordt niet binnen zes weken verwacht.   

januari

foto voorpagina: Boelo Tijdens

Vorige maand hebben we gemeld dat ALV en 
Jaarcongres werden verplaatst naar 23 juni. Het 
bestuur heeft besloten om hier 30 juni van te ma-
ken, gezien een demodag op 22 juni. Alles natuur-
lijk onder voorbehoud i.v.m. corona. 

Minister Schouten wil de positie van telers in de 
voedselketen jaarlijks nader bekijken. Ze heeft de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) opdracht ge-
geven in 2021 voor de tweede keer onderzoek te 
doen om de prijsvorming in de keten inzichtelijker 
te maken en om eventuele problemen aan het licht 
te brengen. Het onderzoek wordt wederom uitge-
voerd door Wageningen Economic Research en 
agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy. 
De eerste keer waren voor de akkerbouw alleen 
uien meegenomen in het onderzoek. Begin 2021 
worden consumptieaardappelen, uien, spruiten on-
derzocht. Een onderdeel van dit onderzoek is een 
online vragenlijst onder telers. De NAV vindt het be-
langrijk dat zoveel mogelijk boeren deelnemen. U 
kunt een email met een link naar de vragenlijst eind 
februari verwachten van Geelen Consultancy.  

ALV en Jaarcongres

Tweede Agri-Nutri 
Monitor

De NAV is op zoek naar actieve kaderleden voor 
diverse functies. Het landelijk bestuur wil graag 
uitbreiden en er treden in juni twee bestuursle-
den af die statutair niet herkozen kunnen worden. 
Meer mensen betekent een betere verdeling van 
het werk. Voor de regio’s Midden en Noordoost 
worden mensen gezocht voor de regiobesturen. 
Ook de werkgroepen Mineralen en Agroecolo-
gie kunnen nog versterking gebruiken. Lijkt het 
u wat of wilt u weten wat het precies inhoudt,  
belt u dan met Teun de Jong (06-53656795) of 
Aleid Dik (06-27016219). 

Kaderleden gezocht!

De kostprijsberekeningen zijn aangepast en te 
vinden op www.nav.nl. Ondanks dat de inflatie 
officieel laag is, zijn met name de kosten van 
gewasbescherming wel gestegen. Hierdoor stij-
gen de kostprijzen ook. We zien dat de hogere 
graanprijzen van de laatste tijd nog maar net in 
de buurt van de kostprijs komen. 

Kostprijsberekeningen


