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In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezin-
gen heeft de NAV zoals u weet een pamflet uit-
gebracht met tien punten over de toekomst van 
de akkerbouw. Dit pamflet (zie www.nav.nl) is 
gebaseerd op onze toekomstvisie uit 2020, aan-
gescherpt door de gesprekken die we het afge-
lopen jaar hebben gevoerd met allerlei partijen 
om de akkerbouw heen. Dit pamflet hebben we 
samen met de toekomstvisie in februari aan alle 
politieke partijen toegestuurd die meededen aan 
de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben van 
in totaal elf partijen een reactie gekregen, nl. BBB, 
CodeOranje, GroenLinks, Volt, D66. VVD, SP, CDA, 
JA21, SGP en ChristenUnie. Helaas hebben we 
geen reactie ontvangen van de andere partijen.

Vier vragen
Om te voorkomen dat partijen selectief zouden ant-
woorden, hebben we dezelfde vier vragen aan ieder-
een gesteld: 1. Wat vindt u van het pamflet; 2. Wat 
vindt u van onze visie op markt- en prijsbeleid en 
verdienmodellen; 3. Een aantal punten in het pamflet 
vraagt om aanpassing van het overheidsbeleid, wat 
is daarop uw reactie en 4. Als u minister van land-
bouw wordt, voor welk van onze punten gaat u zich 
dan als eerste inzetten?
Een aantal partijen heeft meegewerkt aan een in-
terview, de rest heeft schriftelijk gereageerd. Wat 
valt op als we de reacties vergelijken? Ten eerste: 
het markt- en prijsbeleid roept verdeelde reacties 
op. Redelijk voorspelbaar zijn vooral VVD en D66 
voor vrijhandelsverdragen met landbouw daarin. De 
Groot (D66) ziet juist een kans om een nieuwe duur-
zame norm te stellen ook aan het buitenland. Ook 
Klink (VVD) en Vogelaar (JA21) zien niks in het markt- 
en prijsbeleid wat de NAV voorstelt. Wat we in de 
reacties wel merken, is dat sommigen denken dat 
we geen handel willen, terwijl de NAV alleen maar 
geen vrijhandelsverdragen wil waarin we geen eisen 
aan de productiewijze van importproducten kunnen 
stellen. Dat laatste komt overeen met de mening van 
Bromet (GL), die wel vrijhandelsverdragen wil maar 
betere dan we nu hebben. Andere partijen als BBB, 
SP, SGP en Volt zijn tegen landbouw in vrijhandels-
verdragen, het CDA laat zich er niet over uit.

Verdienmodellen en regelgeving 
Eigenlijk alle partijen zijn het met ons eens dat het 
inkomen van akkerbouwers omhoog moet, door 
een betere positie in de keten, een eerlijkere marge-

verdeling, betaling voor groene en blauwe diensten. 
Een aantal partijen noemt specifiek ook het belang 
van een gelijk speelveld binnen de EU. Over het GLB 
zijn de meningen verdeeld: een aantal partijen vindt 
het normaal dat de maatschappij eisen aan de be-
drijfstoeslagen verbindt, een aantal partijen wil he-
lemaal van de EU-bedrijfstoeslagen af, zoals JA21 
en de SP. 
Wat betreft wet- en regelgeving valt op dat alle par-
tijen zich kunnen vinden in ons punt over sturen op 
doelen i.p.v. allerlei detailregels opleggen aan boe-
ren. Dat is mooi en daar gaan we ze aan houden! 
BBB pleit er daarnaast voor dat er altijd een verdien-
model bij regelgeving geborgd moet zijn. Verder on-
dersteunen praktisch alle partijen ons pleidooi voor 
langdurig, integraal beleid en voor een breed gedra-
gen akkoord over landbouw, natuur en voedsel.

Minister van Landbouw
De partijen verschillen in wat ze als minister van  
landbouw als eerste zouden oppakken. Zo wil BBB 
een Ministerie voor Platteland met een langjarig plat-
telandsbeleid, lagere regeldruk en een verdienmodel 
bij alle regels en beleidsvisies. Jan Klink van de VVD 
had tijdens het interview nog geen ambities als mi-
nister, maar wil dat de VVD vooral uitgaat van trots 
op de sector en dat de positie van de boer die door 
wil gaan als uitgangspunt gaat gelden. Fons Janssen 
van Volt wil als eerste de handelsverdragen van de 
EU aanpakken, met name vanwege de vrije import 
van plantaardig eiwit. Laura Bromet (GroenLinks) wil 
dat de overheid naast de boeren staat en zorgt voor 
een verdienmodel en zou zich als eerste inzetten voor 
een landbouwakkoord. Zij was ook blij met het voor-
werk wat de NAV op dat vlak al gedaan heeft door 
met ‘Jan en alleman’ onze toekomstvisie te bespre-
ken. Ook Pieter Grinwis (ChristenUnie) zou zich als 
eerste voor een breed landbouwakkoord inzetten als 
minister. Roelof Bisschop (SGP) maakt zich al langer 
sterk voor een landbouwakkoord en zou als minister 
eerst zijn pijlen richten op een gelijk speelveld binnen 
de EU wat betreft gewasbeschermingsmiddelen: in 
elk land dezelfde regels en derogatie. Jaco Geurts 
en Eline Vedder (CDA) noemen twee dingen, nl. een 
eerlijke prijs voor de boer en een beschermde status 
voor vitale landbouwgronden. De SP wil een eerlijke 
prijs voor de boer en beloning voor groene diensten. 
Tjeerd de Groot (D66) zou als eerste om de tafel gaan 
met de sector en ketenpartijen om een standaard te 
ontwikkelen voor duurzaamheidsrapportages zodat 

het hele assortiment in de supermarkten verduur-
zaamt met daarbij een eerlijke prijs voor de boer.

En verder?
De NAV is tevreden over de aanpak die we dit keer 
hebben gekozen. In totaal zijn de interviews door 
ongeveer 400 individuele bezoekers bekeken, met 
name nadat we een mail aan onze leden hadden 
gestuurd er over. De zondag voor de verkiezingen 
waren er gemiddeld 20-40 bezoekers per uur. Ook 
op de verkiezingsdag zelf waren er nog zo’n 35 
bezoekers. We hopen dat het mensen geholpen 
heeft om een keuze te maken. Er waren bij deze 
verkiezingen al zo veel online debatten over de 
landbouw, dat we hebben gemeend dat nog een 
debat niet veel zou toevoegen.
Maar naast het eerste doel, om akkerbouwers van 
informatie te voorzien bij het bepalen van hun stem, 
heeft het nog iets opgeleverd. Er zijn bij een aan-
tal partijen nieuwe landbouwwoordvoerders. Zo 
zal Pieter Grinwis Carla Dik-Faber opvolgen bij de 
ChristenUnie, volgt Jan Klink waarschijnlijk Helma 
Lodders op bij de VVD en zijn de nieuwe partijen 
Volt en BBB in de Tweede Kamer gekomen. Door 
hen onze toekomstvisie toe te sturen en hen te be-
vragen over ons pamflet hebben zowel deze nieuwe 
landbouwwoordvoerders als degenen die al langer 
meedraaien onze punten al onder ogen gehad en er 
voor een groot deel ook al op gereageerd. Boven-
dien heeft het ons de kans gegeven om met hen 
kennis te maken. We hopen dan ook op een vrucht-
bare samenwerking in de komende jaren.
Tenslotte willen we natuurlijk alle gekozen volksver-
tegenwoordigers feliciteren en veel succes wensen. 
En we bedanken de vertrekkende Kamerleden met 
name uit de landbouwcommissie hartelijk voor hun 
inzet voor de sector in de afgelopen jaren.

De NAV zal het pamflet en de toekomstvisie toe-
sturen aan de (in)formateur.  
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Hoe denken de landbouwwoordvoerders in de 
Tweede Kamer over de akkerbouw?

Om de waterbehoefte voor de landbouw en natuur 
tijdig te signaleren is er door RVO een waterbehoef-
teviewer ontwikkeld; voor de landbouw wordt per 
gewas, grondsoort en gewasstadium onderscheid 
gemaakt in de noodzakelijke wateropname. Daar-
naast wordt de droogtesituatie geregistreerd aan 
de hand van grondwaterstanden, satellietbeelden  
 lees verder op pagina 4

Waterbehoefte land-
bouw en datacenters



Het voorjaar ontwikkelt zich tot dusver langs rede-
lijk normale lijnen; de korte winter heeft voor een 
mooie topstructuur gezorgd, waardoor zaai- en 
pootwerkzaamheden vlot uitgevoerd kunnen wor-

den. Zoals gewoonlijk zorgt 
het weerbeeld nog wel voor 
‘ups en downs’ en als van-
zelfsprekend voor een flink 
verschil in werkzaamheden 
tussen de Nederlandse re-
gio’s. Belangrijker is dat de 
maatschappelijke beperkin-

gen als gevolg van corona nog steeds in volle he-
vigheid gehandhaafd worden, waardoor herstel van 
de voor Nederland zo belangrijke aardappelmarkt 
vooralsnog uitblijft. Het is te hopen dat vaccina-
tie ook richting najaar 2021 de sleutel blijkt voor 
herstel van het openbare leven en daarmee zorgt 
voor evenwicht in de verwerking van aardappelen.  

De verkiezingsstrijd heeft op het gebied van land-
bouw en ruimtelijke ordening geleid tot verdere  
polarisatie, waarbij veel politieke partijen standpun-
ten ventileren vanuit een niet-realistisch wensden-
ken. De uitslag van deze verkiezingen heeft voorts 
geleid tot een verdere versnippering van de Tweede 
Kamer; het voordeel daarvan is dat er in ieder geval 
zowel voor regeringsvorming als voor besluitvor-
ming brede coalities nodig zijn. Eenzijdige stand-
punten zullen daarbij geëlimineerd moeten worden.

Vanuit de NAV brengen wij constant de roep tot in-
tegraal denken in. Nu zien we maar al te vaak dat er 
vanuit de ministeries verkokerde standpunten over 
de burgers worden uitgestrooid. Een bekend voor-
beeld is het waterbeleid: landbouw, drinkwatervoor-
ziening en zoete natuur hebben de beschikbaarheid 
van zoet water als levensvoorwaarde. Daartegen-
over staat wensnatuur alsof we weer in een middel-

eeuws getijdenlandschap zouden kunnen leven...

De opgaven waar de NAV de komende maanden 
richting kabinetsbeleid en regeringsvorming de na-
druk op zal leggen, liggen op het vlak van ontwik-
keling van een werkbaar Nationaal Strategisch Plan 
in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, waarbij de Europese gelden op 
het boerenerf kunnen ‘landen’. Het tweede stra-
tegische hoofddoel is in stand houden van akker-
land, zonder aanspraken van natuur of gebruiks-
beperkingen. Het derde strategische hoofddoel is 
verbetering van het verdienmodel met een sterkere 
positie van de boer in de handelsketen en een gelijk 
internationaal ‘speelveld’. Het kwartet aan speer-
punten wordt vol gemaakt met handhaving van 
mogelijkheden voor bemesting, gewasbescher-
ming en onkruidbestrijding. Werk aan de winkel!
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(I&W) heeft eind vorig jaar vrij ongemerkt een Ge-
biedsagenda gepubliceerd voor de Zuidwestelijke 
Delta tot aan 2050 (ZWD2050). Vergelijkbaar met 
de Waddenagenda maar toch op een aantal be-
langrijke punten anders. Maar daarnaast is nu in 
de regio grote onrust ontstaan over recente plan-
nen om een groot gebied van Gorinchem tot ten 
westen van de Haringvlietdam als Nationaal Park 
aan te wijzen. Beide plannen lijken compleet los 
van elkaar te zijn ontwikkeld. Ze hebben beide een 
website: www.zwdelta.nl voor de Gebiedsagenda 
en www.nldelta.nl voor het Nationaal Park.

Gebiedsagenda
In de Gebiedsagenda ZWD2050 wordt een visie 
neergezet vanuit de overheid (Rijk, provincies, wa-
terschappen) met de hoofdlijnen voor ontwikkelin-
gen tot 2050. Groot verschil met de Waddenagen-
da waarover wij eerder al hebben bericht, is dat 
in ZWD2050 de belangen van de landbouw veel 
beter geborgd lijken. Er is bijvoorbeeld zeer veel 
aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende 
zoet water voor de landbouw en u hoeft als boer 
niet ‘te verbreden in de toerismesector’ zoals voor 
de noordelijke kleischil werd gesteld. ZWD2050 
bestaat uit een ‘richtinggevend perspectief’ voor 
het water in de ZW Delta in 2050, een uitvoerings-
programma tot 2030 en een kennis- en innovatiea-
genda. Doelen zijn 1. Veilig en klimaatbestendig, 2. 
Ecologisch veerkrachtig en 3. Economisch vitaal. 
Men onderscheidt vijf handelingsperspectieven: 
1. Sterke en aantrekkelijke kust; 2. Dynamische 
dijkzones; 3. Vitaal polder- en krekenlandschap; 
4. Rijke platen, slikken en schorren en 5. Gezon-
de en verbonden zeearmen. Deze verschillende 
handelingsperspectieven zijn uitgewerkt voor zes 
verschillende gebieden.
Als eerste is gekeken naar verschillende koersen, 
ook voor de periode ná 2050. Er zijn drie scenario’s 
genoemd: een gesloten kust, een ‘getemde dyna-
miek’ en een getijdenlandschap. Men lijkt te koer-
sen op de getemde dynamiek, wat eigenlijk voort-

zetting van het huidige beleid is. Bij alles wordt het 
belang van voldoende zoet water voor de land-
bouw, havens en industrie erkend. Bijvoorbeeld bij 
dynamische dijken worden de mogelijkheden van 
dubbele dijken langs natuurgebieden benoemd 
als zoetwaterreservoirs voor de landbouw. Men 
spreekt ook van wisselpolders: opslibben van 
laaggelegen polders en tegelijkertijd buitendijks 
indijken voor de landbouw. Bij vitaal polderland-
schap is er aandacht voor het doorontwikkelen van 
de zoetwatersituatie door vasthouden en opslaan 
van regenwater, beperken gebruik door bijv. drup-
pelirrigatie en optimaliseren hergebruik van bij-
voorbeeld lozingswater van rioolwaterzuiveringsin-
stallaties, aanpassen gewaskeuze landbouw naar 
gewassen met beperktere waterbehoefte, verster-
king kringlooplandbouw en regionale afzet.
Natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen te ma-
ken. Zo wordt genoemd dat er een ‘vraag is naar 
meer duurzaam geproduceerde producten’. Vol-
gens ons is juist het probleem dat er wel een po-
litieke druk is om duurzaam te produceren of in 
te zetten op kringlooplandbouw (zonder dat men 
precies weet wat dat inhoudt), maar dat er juist 
géén marktvraag en dus verdienmodel voor is. 
Ook de hoop op een grote markt voor zilte teelten 
lijkt ons nogal optimistisch. Maar in het algemeen 
is onze voorlopige conclusie dat de belangen van 
de landbouw op zijn minst duidelijk in beeld zijn 
bij de opstellers van de visie. Bij de bijbehorende 
kennisagenda wordt de veranderende zoetwater-
situatie (door klimaatverandering en zoute kwel) en 
de betekenis hiervan voor de landbouw als aan-
dachtspunt genoemd. Het lijkt ons goed dat hierop 
wordt ingezet. We wachten het uitvoeringspro-
gramma verder af.

Nationaal Park NL Delta
Heel anders is het gesteld bij het plan om een Na-
tionaal Park te benoemen in het gebied van Slot 
Loevestein ten zuidoosten van Gorinchem tot 
voorbij de Haringvlietdam, dus Biesbosch en Ha-
ringvliet. Er zijn zes ambities geformuleerd: natuur, 

beleefbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, am-
bassadeurschap en economie. Wat opvalt bij deze 
ambities is dat het vooral gaat om natuurdoelen 
en om toeristische doelen. Zo wil men de bereik-
baarheid voor toeristen verbeteren en gaat het bij 
economie vooral om ontwikkelingen in de recrea-
tiesector. De landbouw wordt alleen genoemd in 
relatie tot de grote mogelijkheden die men ziet voor 
zilte teelten. Wat ook opvalt, is dat bij de ontwik-
keling van de plannen de landbouwsector totaal 
niet betrokken is geweest. Men was klaar om de 
aanvraag als Nationaal Park s te dienen toen er 
grote beroering ontstond in de landbouwgeledin-
gen. Inmiddels zijn er vragen gesteld over deze 
plannen in diverse gemeenten. Volgens goed inge-
lichte bronnen wordt het indienen van de aanvraag 
tot nader order uitgesteld. Zo lijken deze plannen 
net op tijd toch met de landbouw te zullen worden 
afgestemd. Maar een schoonheidsprijs verdient 
het natuurlijk niet. Want sommige van de plannen 
raken wel degelijk de landbouw. Zo is men bijvoor-
beeld enthousiast over het op een kier zetten van 
de Haringvlietsluizen maar zou men veel vaker en 
langere instroom van zout water in het Haringvliet 
willen voor de vissen uit de Noordzee. In dit geval 
is het echter Rijkswaterstaat die in ieder geval tot 
nu toe stelt dat alles alleen kan binnen de grenzen 
van de behoefte aan zoet water voor drinkwater 
en landbouw. 

Inzet NAV
De NAV vindt dat we als landbouwsector hierin ge-
zamenlijk moeten optreden. Tot nu toe zijn vooral 
KAVB, ZLTO en LTO Noord betrokken. En wat ons 
(net als bij de Waddenagenda) echt verbijstert, is 
dat er over dit gebied parallel twee plannen/visies 
worden ontwikkeld zonder enige onderlinge sa-
menhang! Dat strookt toch echt niet met de inte-
grale benadering die wij voorstaan.  

Ook in Zuidwest een Gebiedsagenda en een Nationaal Park

Nieuw begin?



GENOEG IS BETER    3

Elke maand laten we in ‘NAV-
er in beeld’ een NAV-lid aan 
het woord. Deze maand Huib 
van de Zande, akkerbouwer 
bij Anna Paulowna in de kop 
van Noord-Holland.

Huib van de Zande: ‘Regels duwen akkerbouw vaak de verkeerde kant op’

Introductie
Huib van de Zande (52) heeft een akkerbouwbedrijf 
bij Anna Paulowna vlak tegen de Wieringermeer aan. 
Zijn opa is in de Wieringermeer begonnen en later is 
hij met zijn ouders naar het bedrijf bij Anna Paulowna 
verhuisd. Dit omdat de grond daar wat lichter en ge-
makkelijker bewerkbaar is en vooral om van erfpacht 
naar eigendom te kunnen gaan. Huib heeft 21 jaar 
geleden het bedrijf van zijn ouders overgenomen. 
Inmiddels is het bedrijf 95 ha, met het grootste deel 
van de grond bij het bedrijf en nog een deel in de 
Wieringermeer. Thuis is het lichte zavel van rond de 
25% afslibbaar en in de Wieringermeer klei van 30 
tot 40% afslibbaar. ‘De grond in de Wieringermeer 
is ook wel goed bewerkbaar, maar omdat hij wat 
zwaarder is verdient dit wel iets meer aandacht.’ 
Hoofdgewas is pootaardappelen. Daarnaast teelt 
Huib knolselderij, sjalotten, graszaad, luzerne en 
wintertarwe. Op de vraag hoe intensief de poot-
aardappelteelt is, antwoordt Huib: ‘2 op 7. Dus als 
er drie jaar geleden aardappelen op het perceel 
stonden, dan kom ik de volgende keer pas weer 
na vier jaar met aardappelen terug, zodat in zeven 
jaar twee keer aardappelen op een perceel staan. Ik 
kweek alles zelf op vanuit miniknollen, dus in princi-
pe is het een gesloten bedrijfssysteem. Ik teel voor 
drie afnemers: Meijer, Z.A.P. en HZPC.’ Huib heeft 
geen vaste medewerker, omdat daar niet jaarrond 
werk voor is. ‘Ik vul de arbeidsbehoefte zoveel mo-
gelijk in met zzp’ers en wanneer nodig schakelen 
we uitzendkrachten in.’ Huib heeft geen vaste sa-
menwerking met collega’s. Het grootste deel van de 
werkzaamheden gebeurt met eigen mechanisatie. 
‘Maar voor het aardappelpoten schakel ik de loon-
werker in, omdat ik dan zeker ben van een vakbe-
kwame chauffeur. Je moet ook al iemand hebben 
om het land klaar te maken en ik zorg dan zelf voor 
de aanvoer van de aardappelen. We kiezen ervoor 
om het frezen van het pootbed en het poten niet 
te combineren. Bij pootgoed kost het vullen van de 
pootmachine relatief veel tijd, omdat het om grotere 
hoeveelheden aardappelen gaat. Al die tijd zou de 
frees ook stilstaan en dat gaat toch al veel langza-
mer dan het poten. We hebben nu een man extra 
nodig maar de capaciteit is veel groter. Het rooien 
doe ik wel met een eigen machine. Maar als het 
perceel wat verder weg ligt of als het moeilijk gaat 
schakel ik de loonwerker ook wel eens in.’ Ook het 
selecteren en sorteren doet Huib zoveel mogelijk 

zelf met hulp van zzp’ers.

Regels
Voor de toekomst van de akkerbouw maakt Huib 
zich wel zorgen over het toenemend aantal regels 
vanuit de overheid, waarvan het nut niet echt duide-
lijk is. En soms heeft hij het gevoel dat die regels de 
ontwikkeling van de sector juist de verkeerde kant 
op duwen, zoals bij de neonics. ‘Dit geldt niet alleen 
voor de bietenteelt, maar ook voor het pootgoed. 
Voorheen had je door 100 gram per ha in de rij toe te 
passen bij het poten de virusdruk prima onder con-
trole en nu lukt dit amper meer met vrijwel wekelijks 
volvelds te spuiten. Dit voelt niet goed, voor mijn 
gevoel ben ik helemaal verkeerd bezig. En derge-
lijke onzinregels komen niet alleen van de landelijke 
overheid, ook provincies en waterschappen kunnen 
er wat van. We proberen zo zorgvuldig mogelijk met 
gewasbescherming en meststoffen om te gaan en 
het lijkt wel of daar geen enkel begrip voor is en de 
beleidsmakers geen idee hebben van de praktijk. 
En daarbij is er volgens mij weinig oog voor een 
gelijk speelveld, wat voor ons wel erg belangrijk is.’ 
Huib heeft voor zijn eigen bedrijf gelukkig niet veel 
last met omwonenden. ‘Aan mensen die er echt in 
geïnteresseerd zijn wil ik graag wat over mijn bedrijf 
vertellen en over waar we mee bezig zijn. Dat vind 
ik ook belangrijk, maar een deel van de maatschap-
pij is erg bevooroordeeld en vindt ons bij voorbaat 
grote vervuilers.’
Uiteindelijk ziet hij wel toekomst voor de sector, want 
voedsel blijft één van de eerste levensbehoeften. ‘Ik 
wil zelf zeker nog wel een jaar of twintig door en hoe 
het daarna komt weet ik niet. Onze oudste twee kin-
deren zijn dochters en hebben hun weg al een beetje 
gevonden en hebben geen belangstelling voor het 
bedrijf. De jongste is een jongen, maar die is nog 
maar 8 jaar, dus daar kan je nog niks van zeggen.’

De technische ontwikkeling in de landbouw gaat 
door naar steeds meer automatisering en ook ge-
deeltelijk autonoom werkende trekkers ziet Huib in 
de toekomst zeker hun intrede doen. ‘Het tempo van 
die ontwikkelingen is wel bij te benen’, stelt hij. ‘Ik 
kijk daarbij steeds naar de snelheid en kwaliteit van 
werken en gebruik bijv. al een behoorlijke tijd GPS. 
We experimenteren ook met NKG, maar ik ben nog 
niet direct een ‘believer’. Ik laat het erg van de om-
standigheden afhangen. En we zijn ook bezig met 

groenbemester de winter over te laten staan. On-
der sommige omstandigheden geef ik de voorkeur 
aan ploegen, bijvoorbeeld bij het onderwerken van 
de graszaadzode. Ik heb nu een 6-schaar ploeg, 
waarmee ik bovenover kan rijden en dat bevalt me 
heel goed. De ploeg loopt nu zonder ploegbesturing 
prachtig recht achter de trekker en je bent af van het 
versmeren en verdichten van de banden in de voor.’

Kistensysteem
Bij het sorteren is Huib volledig overgestapt op het 
kistensysteem. ‘Zowel sorteren als lezen doen we 
nu helemaal vanuit kisten en weer in kisten. Daar-
door zijn we nu veel flexibeler dan met een bunke-
rinstallatie en we hebben meer capaciteit. Het over-
schakelen naar een andere maat bij het sorteren is 
nu in een paar minuten gebeurd en bij veranderen 
van ras kost het maximaal 10 minuten. Omdat we 
leveren aan drie afnemers en opkweken vanuit mi-
niknollen, waardoor je per ras al vier jaargangen 
hebt, hebben we veel verschillende partijen. En 
dan is die flexibiliteit belangrijk. Met overal oog voor 
de valhoogtes en goede valbrekers en gerubberde 
zeven is de beschadiging minimaal.’ De laatste ja-
ren levert Huib bijna 80% af in bigbags. ‘Met een 
bigbagvuller met kistenkantelaar werkt dat ook erg 
snel. We zetten een order klaar in kisten, met pre-
cies het gewicht per bigbag in één kist. Dan gaan 
we de bigbag pas vullen als we bericht krijgen dat 
de vrachtwagen onderweg is. Dan blijven we ook 
flexibel als de opdracht plotseling verandert.’

De NAV
Voor de NAV ziet Huib de belangrijkste rol als aan-
spreekpunt voor overheden en de vinger aan de 
pols houden dat de regelgeving voor de praktijk 
werkbaar blijft. ‘Ik ben heel bewust lid geworden van 
de NAV, omdat die het onversneden akkerbouwge-
luid kan laten horen. Want de belangen vallen soms 
samen met die van andere sectoren, maar lang niet 
altijd.’ Huib ziet daarbij niet echt een rol voor zich-
zelf: ‘Daar heb ik denk ik het geduld en het karakter 
niet voor. Ik ben heel blij dat er andere mensen zijn 
die zich daar wel voor in willen zetten.’ 

Bedrijfsgrootte: 95 ha
Pootaardappelen 26 ha, knolselderij 9 ha, 
sjalotten 12 ha, graszaad 10 ha, luzerne 12 ha, 
wintertarwe 23 ha



4 GENOEG IS BETER

Het handelsverdrag EU-Mercosur ondervindt 
steeds meer weerstand, zowel in de EU als in 
Latijns-Amerika. Een coalitie van een groot aantal 
maatschappelijke organisaties is een campagne 
gestart om verdere onderhandelingen over dit 
handelsverdrag te stoppen. Daar bovenop komt 
nog het vernietigende oordeel van de EU-ombud-
sman die de Commissie wanbeleid verwijt bij de 
ondertekening van het EU-Mercosur-akkoord.

De ‘Stop EU-Mercosur’ coalitie
De onderhandelingen over het handelsverdrag tus-
sen de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Pa-
raguay en Uruguay) en de EU zijn na 20 jaar toch 
eindelijk afgerond. Het Europees Parlement heeft al 
grote zorgen over dit verdrag geuit. Die zorgen leven 
ook in tal van lidstaten, zoals Frankrijk, Oostenrijk, 
België en Luxemburg. Ook in onze Tweede Kamer 
is op initiatief van de Partij voor de Dieren een motie 
aangenomen, waarin het Kabinet wordt opgeroepen 
zich in de EU uit te spreken tegen dit verdrag. In de 
verkiezingsdebatten van de afgelopen tijd en de re-
acties op de Toekomstvisie van de NAV hebben ook 
veel partijen zich tegen EU-Mercosur uitgesproken.
Een enorme coalitie van meer dan 450 maatschap-
pelijke organisaties uit zowel de EU als de Mer-
cosur-landen heeft onlangs de ‘Stop Mercosur’ 
campagne gelanceerd. Hieraan neemt ook de 
Handel Anders! coalitie deel, waarin de NAV ook is 
vertegenwoordigd. Deze coalitie stelt dat dit verou-
derde verdrag slecht is voor mens, dier, milieu en 
klimaat en daarom zo snel mogelijk van tafel moet.

Wanbeleid Commissie 
bij ondertekening EU-Mercosur
Als klap op de vuurpijl betichtte de EU-Ombuds-
man, na een klacht van vijf NGO’s, de Commis-
sie van wanbeleid bij het ondertekenen van het 
EU-Mercosur-verdrag. Op het moment van onder-
tekening was er nog geen actuele impactanalyse 
van het verdrag gemaakt. De NGO’s stelden dat 
de Europese Commissie de onderhandelingen had 
gevoerd en afgesloten zonder zicht te hebben op 
de economische en sociale gevolgen van de over-
eenkomst en op de effecten op milieu en mensen-
rechten. De Europese Ombudsman Emily O’Reilly 
gaf hen gelijk en concludeerde dat dit wanbeleid 
van de Commissie was.

Conclusie NAV
De NAV heeft altijd al als uitgangspunt dat land-
bouw en voedsel buiten de vrijhandelsverdragen 
moet blijven, vanwege de gevolgen voor de boe-
ren in Nederland en de EU. Om deze reden en om 
de hierboven beschreven zaken, denkt de NAV dat 
het EU-Mercosur-verdrag zoveel nadelen heeft, 
dat onmiddellijk stoppen met deze overeenkomst 
de enig mogelijke conclusie is. 

De NAV heeft besloten om de datum voor ALV en 
Jaarcongres te verzetten van 30 juni naar 1 juli, voor 
het geval er met ingang van een nieuwe maand  
versoepelingen komen. Het Jaarcongres gaat alleen 
door als bij elkaar komen is toegestaan. 

21 april Bestuursvergadering
1 juli 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 1 mei.

En wat deed de NAV nog 
meer in maart?
• De NAV heeft deelgenomen aan vergaderingen van de Sectie Teelt en het bestuur van de BO Akkerbouw.
• De NAV heeft diverse overleggen gevoerd over de Waddenagenda en de geplande kabel in Groningen.
• De NAV heeft deelgenomen aan een vergadering van de Pootgoed Contact Commissie van de NAO.
• Er zijn in maart nog drie digitale regioavonden gehouden. De opkomst was zeer wisselend, van amper 

10 tot meer dan 45. Het bestuur hoopt volgend jaar de leden weer echt te kunnen ontmoeten!
• De NAV heeft samen met de NMV een protestbrief aangeboden aan de Provinciale Staten van Fries-

land tegen de nieuwe vogelregels. Inmiddels heeft de gedeputeerde aangegeven het gesprek hierover 
te willen aangaan.  

maart

foto voorpagina: Aleid Dik

Stop EU-Mercosur

ALV weer verzet

vervolg van pagina 1
Waterbehoefte landbouw en datacenters
van gewasontwikkeling en sinds kort ook van het 
bodemvocht in de toplaag. Ook stelt Rijkswaterstaat 
de waterbalans op van aanvoer via de rivieren, de 
weersverwachting en de afvoer van zoet water naar 
zee. Deze integrale droogtemonitor is vanaf 1 april 
online op de site van het Ministerie van I&W. 
Bij droogte wordt er in de verdeling gewerkt volgens 
de verdringingsreeks: veiligheid en drinkwater sco-
ren het hoogst (cat. 1), laagsalderende gewassen als 
weilanden, granen en vervangbare natuur het laagst 
(cat. 4). Let op: koelwater voor datacenters behoort 
niét tot de noodzakelijk industriële processen, maar 
ook tot categorie 4! Wel dient hierbij aangetekend 
dat teruglozing van koelwater gepaard gaat met 
verhoging van de watertemperatuur én inbreng van 
algenwerende middelen in het oppervlaktewater... 
Door de NAV is er in het droogteoverleg op gewe-
zen dat de ministeries met een integraal waterbeleid 
moeten werken, waarbij de erkende belangen voor 
zoetwaterbehoefte niet worden doorkruist met plan-
nen die tot verzilting leiden! 


