Genoeg is beter
Het ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond

De strijd om de ruimte
De strijd om de grond in Nederland is volop
gaande. Het ene na het andere plan verschijnt,
sommige al helemaal uitgewerkt, andere meer
als losse flodders. Maar dat er iets aan de hand
is met de ruimte in Nederland is duidelijk. Wat
betekent dit voor de akkerbouw?

NOVI
In september 2020 publiceerde het kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI, zie www.denationale
omgevingsvisie.nl). Hierin worden vier prioriteiten benoemd: 1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 2. Duurzaam economisch groeipotentieel;
3. Sterke en gezonde steden en regio’s en 4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De
NOVI ‘richt zich op ontwikkelingen waar meerdere
nationale belangen bij elkaar komen en keuzes in samenhang moeten worden gemaakt tussen die nationale belangen.’ Daarbij zijn Rijksoverheid, provincies,
gemeenten en waterschappen samen verantwoordelijk. Bij de prioriteit ‘toekomstbestendige ontwikkeling
van het landelijk gebied’ worden als belangrijkste beleidskeuzes genoemd het verbeteren van de balans
tussen landgebruik en omgevingswaarden van bodem, water en lucht, het versterken van biodiversiteit,
het realiseren van een duurzaam en vitaal landbouwen voedselsysteem (kringloop- en natuurinclusieve
landbouw) en het versterken van unieke landschappelijke kwaliteiten. Er wordt een Nationaal Programma Landelijk Gebied opgesteld.

PBL-rapport
Op 8 april publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport ‘Grote opgaven in een
beperkte ruimte’. Het PBL vindt de NOVI te vaag
en te algemeen. Hoofdpunten uit het PBL-rapport:
1. Het Rijk moet de regie nemen over de inrichting
van Nederland; 2. Er moet een balans zijn tussen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde; 3. Het Rijk moet zichzelf verantwoordelijk maken voor het resultaat en 4. Het Rijk moet veel meer
oog hebben voor draagvlak onder de bevolking. De
NAV onderschrijft die principes: geen verrommeling,
geen ad-hoc beleid meer, niet vanuit overheden zaken uitrollen over de leefomgeving van bewoners
zonder mogelijkheid van inspraak. Maar hoewel dit
rapport pleit voor integrale aanpak, vindt de NAV de
visie in dit rapport nog verre van integraal.
Er worden ‘nationale opgaven’ benoemd: klimaatakkoord, biodiversiteitsherstel, KRW, kringlooplandbouw enz. Er wordt o.a. verwezen naar de wens van
de Europese Commissie (EC) om 25% biologische
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landbouw te bereiken. Wat ontbreekt is het signaal
van diezelfde EC dat landbouw in de zuidelijke landen steeds moeilijker wordt en dus alle landbouwgrond belangrijk is. Ook geen woord over het feit
dat voor extensivering meer landbouwgrond nodig
is voor dezelfde voedselproductie. Überhaupt wordt
het woord voedsel alleen gebruikt in een zin dat ‘de
productie minder zal worden’. Zie voor onze hele
reactie www.nav.nl.

Concrete plannen
Er zijn diverse concrete plannen om landbouwgrond anders te gaan gebruiken: uitbreiding van
de Eemshaven, uitbreiden van het Amstelmeer als
natuurcompensatie voor Den Helder, een kabeltracé door Groningen, 800 (!) ha zonneakker in de gemeente Waadhoeke, diverse Nationale Parken enz.
En dan nog de wat minder concrete plannen over
extra woningen in het Noorden en het Groene Hart.
Deze plannen lijken weer helemaal los te staan van
Gebiedsagenda’s, de NOVI en andere overkoepelende programma’s. Zo wil de NOVI zonnepanelen juist
op daken, langs rails en op industrieterreinen. De
NOVI tekent de aanlandingskabel in Groningen ook
anders in dan nu dreigt te worden uitgevoerd. Dat
maakt dat wij het overzicht inmiddels wel kwijt zijn.

Voedselproductie!
Bij dit alles valt één gezamenlijke factor op: het is
zo vanzelfsprekend dat we in Nederland voldoende goed voedsel hebben, dat geen van de plannen
rept over het belang van voedselproductie. De NOVI
noemt het niet in haar toekomstbeeld, het PBL-rapport negeert het volkomen. Er wordt alleen gekeken
naar het ‘bezet houden’ van grond door de landbouw. Ook in een analyse voor het GLB van de sterke en zwakke kanten van de landbouw en de kansen
en bedreigingen is onze eerdere suggestie om voedselproductie als sterk punt te noemen niet overgenomen. De NAV vindt niet dat Nederland de wereld
hoeft te voeden, maar onze positie in de vruchtbare
rivierdelta van Europa met gematigd klimaat verplicht ons wel tot iets. Zonder export kunnen we 5-6
mensen voeden van één hectare. Met de huidige
1.8 miljoen ha kunnen we dus maar 10-11 miljoen
mensen voeden. Als dat minder wordt worden we
nog meer afhankelijk van importvoedsel. Daarom
vindt de NAV het belangrijk dat er nu eens echt een
integraal beleid komt, met een langjarige visie op
voedselzekerheid. We waren dan ook blij met de
motie van Boswijk (CDA), Bisschop (SGP), Grinwis
(CU), Van Campen (VVD) en Van der Plas (BBB) om
te onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgrond
kan worden beschermd. Deze motie is aangehou-
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den, omdat Schouten binnen enkele weken aan de
Kamer wil rapporteren over het Nationale Programma Landelijk Gebied en een rapport van een expertgroep Ruimtelijke Inrichting Landelijk Gebied wil
aanbieden. We hopen dat daar meer aandacht voor
voedselzekerheid zal zijn maar vrezen het ergste. We
houden u op de hoogte van het vervolg.

Mestbeleid
Minister Schouten heeft in april een aantal brieven aan de Tweede Kamer gestuurd over het
mestbeleid. De oude Tweede Kamer heeft het
mestbeleid controversieel verklaard, wat inhoudt dat besluiten hierover niet mogen worden genomen door een demissionaire minister,
maar zij gaat wel door met voorbereidingen. We
praten u bij over zaken die relevant zijn voor de
akkerbouw.

CDM-adviezen
De Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM)
heeft op verzoek van minister Schouten een
verkenning uitgevoerd naar 1. de effectiviteit en
opbouw van het huidige stelsel van stikstofgebruiksnormen en 2. de noodzaak om het stelsel
aan te passen vanwege de ontwikkelingen sinds
2006, het jaar van invoering. Het stikstofgebruiksnormenstelsel is een verplicht onderdeel van
Actieprogramma’s van de EU-Nitraatrichtlijn.
Uitgangspunt van de gebruiksnormen zijn de
waterkwaliteitsnormen. Sinds de invoering is de
waterkwaliteit verbeterd maar nog niet overal. De
CDM concludeert dat overschrijding plaatsvindt
in de akkerbouwgebieden in het zuidelijk zanden lössgebied, doordat de huidige wettelijke
gebruiksnormen hoger zijn dan de indertijd berekende normen. Omdat de uitspoeling van nitraat
naar het grondwater en belasting van oppervlaktewater afhankelijk zijn van zowel gebruiksnormen als van omgevingsfactoren adviseert de
CDM om het stelsel te herzien en meer te gaan
naar regio- of bedrijfsspecifieke pakketten van
maatregelen.
De CDM heeft elf mogelijke maatregelen bekeken om de uitspoeling in zand- en lössgronden
te verminderen. De conclusie is dat met name
1. regenwater vasthouden (bufferen) en afspoeling
verminderen en 2. permanente gewasbedekking
effectief zullen zijn. Maatregelen kunnen ook worden gestapeld om voldoende effect te hebben.
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Van de Voorzitter
Het voorjaar tekent zich tot nu toe koud en schraal
af. Na een vroege start in maart heeft de natuur behoorlijk de rem op de gewasontwikkeling gezet met
eerst sneeuwval en later de vele dagen met nachtvorst. Doordat veel gezaaide
gewassen nog niet boven
waren, lijkt vorstschade zich
tot incidenten te beperken.
De kenmerkende voorjaarsdroogte leidt dankzij de goede
grondstructuur (nog) niet tot
problemen in de vochtvoorziening, al beweegt het voortschrijdende neerslagtekort
zich wel in de richting van de 5% droogste jaren.
De grote discussies in Nederland zijn het verdienmodel voor boeren en de implementatie van het
nieuwe Europese Landbouwbeleid per 2023. Na
de afwijzing van het sympathieke ‘Farmer Friendly’

Schraal!
initiatief door de gezamenlijke supermarkten en
voedingsmiddelenindustrie, ligt de bal zowel bij
de genoemde partijen als ook bij de overheden.
Het CBL (supermarkten) en de industrie hebben
erkend dat de boereninkomens te laag zijn en dat
zeker zwaardere productie-eisen t.a.v. duurzaamheid en Europees GLB niet te financieren zijn. Tot nu
toe stopt het bod van enkele partijen bij het willen
betalen van een meerprijs voor enkele enkelvoudige producten middels een certificering van ‘Planet
Proof’ of een ‘Beter voor...’ keurmerk. Hierbij blijven
én de meerderheid van de landbouwproductie buiten spel én de meer ‘anonieme’ grondstoffen voor
de almaar uitdijende voedingsmiddelenindustrie,
die veel product tegen lagere productiestandaarden
importeert. De écht ontbrekende schakel is dan ook
hernieuwd markt- en prijsbeleid dat natuurlijk grensoverschrijdend in Europees verband weer opgepakt

Bieden korte ketens kansen?
De NAV heeft als missie een economisch en maatschappelijk duurzame akkerbouw met kostendekkende prijzen voor de boer en gezond en eerlijk voedsel voor de samenleving. Daarvoor is een heel ander
landbouwbeleid nodig en daar is de NAV, samen met
vele anderen, ook dagelijks mee bezig en bereiken
we zo langzamerhand ook wel successen. Zo wordt
het bewustzijn dat we van de huidige handelsverdragen af moeten steeds groter. Maar een volledig ander
landbouwbeleid is er vandaag of morgen nog niet, dit
is een proces van lange adem.

Korte ketens
Voor een individuele akkerbouwer, die dagelijks geconfronteerd wordt met een te laag rendement van
zijn bedrijf, kan dat andere landbouwbeleid te lang
duren. Eén van de mogelijkheden is dan directe verkoop aan de consument. De ruimte in de markt is
beperkt en niet iedereen is hier persoonlijk geschikt
voor, maar je kan op deze manier wel van prijsnemer prijszetter worden.
De directe verkoop van producten van in eerste

vervolg van pagina 1 - Mestbeleid

Voortgang zevende N-programma
De minister stelt dat er nog onvoldoende resultaat is
geboekt in het zesde N-programma. Met name ook
door de droogte in de afgelopen jaren zijn uit- en
afspoeling van nutriënten weer toegenomen en het
zuidelijk zand- en lössgebied blijft achter in bereiken
van de doelen. De minister wil geen verdere aanscherping van de regels, omdat dit de boeren in hun
vakmanschap belemmert. Zij wil d.m.v. de mestwetgeving naar een meer fundamentele oplossing, zoals een kringlooplandbouwsysteem. Akkerbouwers
zouden daarin meer rustgewassen moeten telen.
Ook zouden melkveehouders 100% grondgebonden moeten zijn en andere veehouders ofwel 100%
grondgebonden of alle mest laten verwerken (contouren nieuwe mestbeleid). Omdat het toekomstig
mestbeleid nog niet uitgewerkt is en langer zal lopen
dan een paar jaar, laat de minister nu eerst voor het
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instantie het eigen bedrijf leidt niet bij
voorbaat tot grote investeringen, maar
heeft wel grote gevolgen voor de arbeidsinzet. De
meeste boeren die hier succesvol in zijn, hebben dit
met bloed, zweet en tranen bereikt. De andere kant
is dat veel directer contact met je afnemers ook erg
veel voldoening kan opleveren.

Excursie
Enkele jaren geleden heeft de NAV in het kader van
korte ketens een excursie georganiseerd met 20
‘burgers’ en 20 boeren in Rotterdam en omgeving.
In Rotterdam is eerst een bezoek gebracht aan de
Markthal en voedselcoöperatie Rechtstreex en
daarna zijn een gangbare en een biologische boerderijwinkel in de Hoeksche Waard bezocht. Beiden
verkochten voornamelijk groente en fruit.
De winkel met gangbare producten was al meer
dan 20 jaar geleden begonnen met de verkoop van
aardappelen aan huis. De eigenaar vertelde, dat nog
nooit een klant had geklaagd dat de aardappelen te
duur waren. Zij hoorden wel vaak: ‘Vorige keer had ik
van die lekkere aardappelen, heb je daar nog meer
van?’ Wanneer hij aardappelen aan de handel ver-

zevende Actieprogramma een milieueffectrapportage opstellen voor drie scenario’s: 1. Een mix van stimuleren en reguleren; 2. Een sterk stimulerend pakket en 3. Een sterk regulerend pakket. De planning
is dat in de zomer het zevende Actieprogramma ter
consultatie wordt aangeboden, dat er na de zomer
een conceptversie naar de Tweede Kamer gaat en
dat de definitieve versie eind 2021 gereed is.

Routekaart toekomstig mestbeleid
Minister Schouten heeft ook een routekaart voor het
nieuwe mestbeleid uitgebracht. Zij wil veel aandacht
geven aan bodembeheer. Zij stelt o.a. dat het spoor
van 100% verwerkte mestproducten zal bijdragen
aan betere bodemkwaliteit. Mestverwerking krijgt een
andere definitie dan nu, het moet gericht zijn op de
specifieke behoeften van gewassen, waarbij gekeken
wordt naar een breed spectrum aan verwerkingsmethoden. De nieuwe Tweede Kamer heeft tegen de
zin van de minister in een motie van Bisschop (SGP)

moet worden.
Het tweede grote thema ‘Nieuw GLB’ is daarmee al
ingeleid. Echter, de huidige zich nog ontwikkelende
voorstellen bewegen zich in tegenovergestelde richting! Vanuit de EU, maar zeker ook binnen Nederland, is er geen aandacht voor het prijsniveau, is er
een tendens naar verzwaring van de eisen voor de
basispremie binnen de bedrijfstoeslag en probeert
men investeringen vanuit de klimaatopgaven voor
landbouw aan het GLB te koppelen. Daarnaast zouden er vanuit de ecoregelingen wel via een ‘cafetariamodel’ extra prestaties beloond kunnen worden,
maar staat een algemene bereikbaarheid ter discussie door de grote rol die wordt toebedeeld aan agrarische natuurverenigingen, die zich dan tot een soort
van ‘RVO-light’ zouden ontwikkelen... Kortom: werk
aan de winkel om ‘de poen op de dam’ te krijgen.

Teun de Jong

kocht, werd er direct over de prijs gezeurd.
Het biologische bedrijf verzorgde zo’n 400 groentepakketten per week en de teler zei: ‘Hier is niet alleen
de klant koning maar ook het land. Het land bepaalt
op welk moment welk gewas geoogst moet worden
en welke groenten er in de doos komen. Daar heeft
de klant geen invloed op en dat vinden ze prima.’
In de afsluitende discussie van de excursie kwam
naar voren dat vertrouwen in het lokale product en
de lokale telers een veel belangrijker argument is dan
of het product gangbaar of biologisch geteeld is.
Hetzelfde bleek uit een onderzoek dat onlangs is gehouden naar korte ketens. Het vertrouwen is doorslaggevend en de mensen zijn dan best bereid daar
een stuk voor te rijden. Een afstand van zo’n 10 kilometer bleek wel voor veel consumenten een soort
psychologische grens te zijn.

Conclusie
Directe verkoop aan de consument kan in sommige
situaties een goede oplossing zijn om het rendement
van het bedrijf te verbeteren. De ervaring van boeren
die hierop ingesprongen zijn is wel, dat het niet iets
is wat je er zo maar even bij doet.

aangenomen dat ook moet worden gekeken naar een
derde spoor, nl. dat een veehouder de mest op eigen
land kan afzetten en alleen wat hij niet kwijt kan verplicht moet afvoeren voor verwerking. De NAV is het
hier zeer mee eens. Maar de minister gaf aan dat dit
vooral problemen gaat geven bij de borging, m.a.w. ze
vindt het fraudegevoelig. Het valt ons op dat dat kennelijk belangrijker is dan de duurzaamheid. Immers,
als een veehouder eerst alles moet afvoeren en na
verwerking moet terugkopen is dat in onze ogen niet
de meest duurzame oplossing en strookt het ook niet
met de kringlooplandbouw. Schouten vindt dat niet
opwegen tegen de risico’s dat boeren fraude gaan
plegen, maar de Tweede Kamer gelukkig wel. Bij het
vervolg zal de NAV goed blijven volgen of het nieuwe
mestbeleid wel uitvoerbaar is. Wanneer er bijvoorbeeld te kleine maximale afstanden tussen veehouder en akkerbouwer in het beleid worden opgenomen
(eerder sprak het ministerie over max. 25 km), dan
wordt samenwerking wel erg bemoeilijkt.
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Deze maand een interview met Pieter de Wolf, projectleider van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad.
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Pieter de Wolf: ‘Combinatie van agro-ecologie en technologie nodig.’
Introductie
Pieter de Wolf (43) is onderzoeker bij PPO Open Teelten in Lelystad en projectleider van de Boerderij van
de Toekomst (BvdT). We interviewen hem nu de BvdT
het tweede jaar in gaat. Allereerst vragen we hem nog
eens de BvdT uit te leggen. Pieter: ‘De BvdT is een
vierjarig project wat wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV, provincie Flevoland en WUR. Het is
bedoeld om boeren van de toekomst voor te bereiden
op opgaven rondom klimaat, bodem, gewasgezondheid, biodiversiteit en energie. Daarbij proberen we de
uitdagingen zo scherp mogelijk te definiëren. We zijn
dus niet bezig met oplossen van korte termijn problemen, maar zoeken naar oplossingen voor uitdagingen
die we zien aankomen, zoals een kleiner gewasbeschermingsmiddelenpakket.’ Een tweede functie
van de BvdT is verbindingen leggen via het stakeholderplatform en de programmaraad. Zo ontstaat
betrokkenheid, worden nieuwe ideeën ingebracht en
succesvolle zaken overgenomen in de praktijk. Pieter
zegt daarover: ‘We willen nieuwe ontwikkelingen hier
uitvoerig testen en zo nodig aanpassen om te voorkomen dat ze eigenlijk te vroeg in de markt worden gezet. Dat geldt voor precisielandbouw maar ook voor
rijpadenmechanisatie. Onze werkplaats kan alles maken en we zien dat als iets werkt, er ook belangstelling
is bij mechanisatiebedrijven om het in productie te nemen. En we staan ook open voor ideeën die boeren of
anderen inbrengen.’ De BvdT werkt nauw samen met
de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL).

Eerste resultaten
Het jaar 2020 was het eerste teeltjaar met strokenteelt bij de BvdT. Er liggen zowel stroken van 3 m
breed als van 22 m breed. Door een clusterbui van
ruim 100 mm net voor de oogst is er weinig te zeggen
over de opbrengsten van vorig jaar. De aardappelen
waren van een resistent ras en de late Phytophthora
infecties zijn aan de hand van een waarschuwingssysteem bestreden. Dat leverde goede besparing in
gewasbeschermingsmiddelen op. In het algemeen
werd vastgesteld dat in de strokenteelt wel de biodiversiteit omhoogging, maar dat zich dat nog niet
vertaalde naar minder noodzaak van inzet van chemische gewasbescherming. In uien was geen effect
van strokenteelt op trips te zien. Pieter vertelt verder
dat het werken met vaste rijpaden goed bevalt: ‘We
zien met de vaste rijpaden dat we eerder het land op
kunnen. Daardoor waren we op 20 april al klaar met

poten. Uit oud onderzoek blijkt dat vaste rijpaden tot
en met de oogst een opbrengstverhoging geeft, dus
dat hoeven we niet over te doen, maar met name
de toename van werkbare dagen is ook een belangrijk voordeel. We willen nu ook rooien vanaf de
vaste rijpaden.’ Daarvoor wordt een conventionele
bunkerrooier op aangedreven rupsbanden gezet op
een spoorbreedte van 3.15 m. Bij dit soort ontwikkelingen kunnen mechanisatiebedrijven via vouchers
instappen en een idee naar de markt brengen. Pieter: ‘Bij het testen op de BvdT kunnen natuurlijk ook
zaken weer als onhaalbaar, onrendabel of onpraktisch van het lijstje verdwijnen. Dat is goed, want het
voorkomt latere teleurstellingen in de praktijk.’

Agro-ecologie en technologie
Bij de BvdT proberen ze ook zoveel mogelijk boeren
te interesseren, maar door de coronacrisis zijn vrijwel alle excursies vorig jaar afgelast. Nu wordt dat
opgevangen door online webinars. Deze zijn ook terug te kijken op de website (www.farmofthefuture.nl).
Op de vraag wat de reacties van boeren op bijvoorbeeld het experiment met strokenteelt zijn antwoordt
Pieter: ‘Er zijn natuurlijk boeren die het allemaal erg
onpraktisch lijkt. Wij zien juist dat stroken voor de
meeste werkzaamheden geen probleem zijn, alleen
bij hele brede werktuigen, zoals de spuit. Maar we
spuiten nauwelijks, dus is dat een groot probleem?
Als iemand vraagt of ik denk dat dit de toekomst is,
vraag ik vaak of er een toekomst is voor grote percelen met vatbare rassen met een steeds smaller
middelenpakket. Strokenteelt is volgens mij één van
de manieren om ziekten en plagen te helpen beheersen. Maar natuurlijk hebben we ook meer resistente
rassen nodig. En vooral ook rassen die tegen meerdere problemen resistent zijn. Je hebt niets aan een
aardappelras wat resistent is tegen Phytophthora als
het juist heel gevoelig is voor het aaltje wat op jouw
perceel voorkomt.’
De BvdT werkt in feite aan een uitbreiding van geïntegreerde teelt met meer preventie door goed bodembeheer, gebruik maken van gewasinteracties, enz. Ze
combineren de agro-ecologische oplossingen met
technologische oplossingen. Pieter: ‘Volgens mij kan
je de uitdagingen van de toekomst niet alleen vanuit
de agro-ecologie oplossen of alleen met technologie.
Juist de combinatie heb je nodig. Bijvoorbeeld strokenteelt en vaste rijpaden kunnen alleen wanneer je
GPS gebruikt.´

Toekomst
De komende jaren wordt veel aandacht besteed
aan de digitalisering van de landbouw, waar ook de
overheid zwaar op inzet. Pieter heeft wel vragen bij
het toekomstbeeld van de autonome datagestuurde boerderij. ‘Wat doet een boer dan? Je moet de
vakkennis van de boer niet onderschatten. Het doel
moet niet zijn dat de boer er tussenuit gaat, maar je
moet data en technologie inzetten om te zorgen dat
de boer specifieke werkzaamheden beter of makkelijker kan uitvoeren.’
Andere onderwerpen voor de komende jaren zijn
kwaliteit en kwantiteit van zoet water. Ook in Flevoland ontstaat zoutschade bij droogte. Men werkt
aan een plan voor subirrigatie, gekoppeld aan opslag van zoet water in diepere grondlagen. Voor het
onderwerp druppelirrigatie wordt samengewerkt
met de Akker van de Toekomst, die dit jaar met
druppelirrigatie aan de slag gaat (zie www.pioniers
vandetoekomst.nl/akker-van-de-toekomst/).
Ook de teelt van eiwitgewassen heeft de aandacht
vanwege de gunstige effecten op de bodem. Voorlopig wordt niet gewerkt aan de teelt van gewassen
voor de biobased economie, maar beperkt men
zich tot voedselgewassen.

Verdienmodellen
Op een vraag of er ook naar verdienmodellen wordt
gekeken zegt Pieter: ‘we vergelijken kosten en baten, dus dat gaat meer om kostprijs dan om verdienmodellen. We kijken dit jaar specifiek naar eventuele
verschillen in arbeidsbehoefte tussen strokenteelt
en grote percelen. Voor de hele sector geldt: de
kosten nemen toe, de inkomsten niet persé. Hoe
lang houd je dat vol? Het hangt er ook sterk van
af welke keuzes Nederland maakt: als steeds meer
landbouwgrond wordt gebruikt voor andere doelen
zoals woningbouw, zal de grondprijs verder stijgen.
Wordt het dan nog intensiever, of houdt het een keer
op? Juist vanuit klimaatverandering en voedselzekerheid is het wenselijk voor Nederland om goede
landbouwgrond te bestemmen voor voedselproductie. Als je nadenkt over de druk op de landbouw
is het makkelijk om pessimistisch te worden. Maar ik
wil er zelf in ieder geval alles aan gedaan hebben om
de akkerbouw toekomstperspectief te geven.’ En
met deze strijdlustige woorden sluiten we af en verwijzen we u naar de website www.farmofthefuture.nl
voor meer informatie.
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En wat deed de NAV nog
meer in april?

april

• De NAV heeft deelgenomen aan vergaderingen van het bestuur van de BO Akkerbouw.
• De NAV heeft een zienswijze ingediend tegen de ontwerp omgevingsverordening van de provincie
Friesland. De hele zienswijze staat op www.nav.nl.
• De NAV heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van
der Tak. Daarin is afgesproken om wanneer we elkaar kunnen versterken, elkaar eerder op te zoeken.
• De NAV heeft een vergadering van de stuurgroep van het project Biobased Garden bijgewoond. Hopelijk
is er in 2021 weer de mogelijkheid voor een open dag.
• Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarin tussentijdse resultaten van het grote project Beter Bodembeheer zijn opgeleverd. De NAV heeft hierin aangegeven om vooral ook helder te communiceren wanneer
maatregelen niet het verwachte effect hebben. Dit is zowel voor boeren als voor beleidsmakers belangrijk.
• In het Waddengebied is de groep Agriport Waddengebied, een samenwerking tussen alle partijen in de
landbouwsector, actief bezig om de ontwikkelingen in de regio bij te sturen. Namens de groep heeft Aleid
Dik deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van het regieteam wat het Uitvoeringsprogramma van de
Waddenagenda opstelt.
• De NAV heeft een webinar over vergoedingen voor koolstofopslag bijgewoond. Ook hebben we een gesprek gevoerd met Barbara Baarsma van de Rabobank over dit onderwerp. Volgende maand informeren
we u hier uitgebreid over.
• De NAV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over het project over spuittechnieken. Hopelijk komt
er in de nazomer een demodag.
• Er is een bijeenkomst geweest over de bredeweerverzekering waar de NAV aan heeft deelgenomen. Er
wordt enige toename verwacht dit jaar in de deelname.

Ontwikkelingen GLB

ALV en Jaarcongres

De datum dat het nieuwe GLB in werking moet treden nadert in rap tempo. De NAV maakt zich sterk
voor het bereikbaar houden van de bedrijfstoeslagen voor alle boeren, aangezien het boereninkomen nog ondersteuning behoeft. We zien dat er nu
steeds strengere eisen aan de toeslagen dreigen te
worden gehangen, mét het gevaar dat boeren de
toeslagen niet meer aanvragen. De NAV vindt dit
een absoluut verkeerde ontwikkeling! Wanneer er
met voedselproductie nog steeds niet een behoorlijk inkomen kan worden verdiend, zijn de toeslagen
nodig, maar wij streven natuurlijk naar een goed inkomen uit de markt.
Voor de landbouw is een SWOT-analyse gemaakt
(sterkte, zwakte, kansen bedreigingen). De NAV
heeft hierop commentaar geleverd. Ons eerdere
commentaar dat de productie van voedsel moet
worden meegenomen is tot nu toe niet overgenomen.

Gezien de onzekerheid over de coronacrisis heeft
het NAV-bestuur besloten geen jaarcongres te organiseren. De ALV gaat wel door op 1 juli, ofwel lijfelijk
ofwel digitaal.

Uw mening wordt
gevraagd!
Uitgeverij Agrio en communicatiebureau Jeen houden een enquête over weidevogels. Ook de mening
van akkerbouwers wordt gevraagd. U kunt meedoen
via https://boeren-onderzoek.nl/weidevogels2021/
login.html met als wachtwoord ‘vogel’.

Leden Digipanel
gezocht
De BO Akkerbouw werkt met een digipanel van
akkerbouwers, die de eerste stem hebben in welke
voorstellen voor onderzoeksprojecten verder worden uitgewerkt. De NAV hecht aan de inbreng van
boeren bij de besteding van het geld uit de heffingen en roept een ieder op zich aan te melden voor
dit digipanel. U krijgt dan in de loop van mei de korte
projectindicaties toegestuurd ter beoordeling. Voor
meer informatie en deelname kunt u zich melden via
info@nav.nl.

Boerenlunch
Team Agro NL organiseert in juni een Boer-enbrunch, waarbij boeren mensen op het bedrijf ontvangen. U kunt zich nog maar aanmelden tot 10 mei
als u mee wilt doen: contact@teamagro.nl.

Agenda
20 mei
1 juli

Bestuursvergadering
ALV en Jaarcongres

foto voorpagina: Jolijn Zwart-Van Kessel

Het eerstvolgende ledenblad verschijnt op 5 juni.
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GENOEG IS BETER

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

