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Er is in de Europese Unie een akkoord geslo-
ten voor de uitgangspunten van het nieuwe 
GLB tussen de drie geledingen: Raad van Mi-
nisters, Europese Commissie en het Europees 
Parlement. In het komende halfjaar moet iedere 
lidstaat de uitwerking hiervan opstellen in een 
Nationaal Strategisch Plan (NSP), wat door de 
Commissie goedgekeurd moet worden, waarna 
het nieuwe GLB in iedere lidstaat per 1 januari 
2023 ingevoerd kan worden. 
Het nieuwe GLB is dus een raamplan met afwij-
kende uitwerking per lidstaat. Hierdoor kan er beter 
maatwerk geleverd worden voor de verschillende 
nationale omstandigheden als klimaat, landbouw-
structuur, grondsoorten en bevolkingsdichtheid. 
De verschillen in uitwerking tussen de lidstaten ne-
men hierdoor echter wel toe. De uitkomst van het 
GLB houdt een verschuiving van landbouwbeleid 
in naar natuur-, milieu- en plattelandsbeleid. 

Hoofdlijnen
De hoofdlijnen van het nieuwe GLB: evenals in 
de huidige uitvoering van het GLB zijn er twee 
pijlers; de eerste is de basisbetaling van de be-
drijfstoeslag. Voor deze basisbetaling is het budget 
verlaagd, maar zijn de eisen verzwaard. De oude 
vergroeningseisen zijn nu opgenomen in de basis-
voorwaarden voor betaling, de zogenaamde condi-
tionaliteiten. Dit betreft dus de huidige invulling van 
ecologische aandachtsgebieden als landschap-
selementen, bufferstroken en vanggewassen. 
Daarnaast is er een extra eis t.a.v. teeltvrije zones 
langs watergangen ter breedte van drie meter. Dit 
heeft voor Nederland een enorme impact, wat 
maar zo voor 5 tot 6 % verlies aan landoppervlakte 
kan leiden. De NAV wil dat Nederland hiervoor ont-
heffing aanvraagt omdat in Nederland zeer strenge 
normen gelden voor spuit- en bemestingsmachi-
nes t.a.v. driftreductie en kantstrooi-inrichtingen. 

Ook moet nader worden uitgewerkt op welke wijze 
de aanscherping van de gewasrotatie wordt inge-
vuld. Er moet minimaal 4% van het kadastrale are-
aal worden ingevuld met niet-productieve elemen-
ten; hiervoor zetten we in op sloten, boomwallen, 
begroeide erven etc. Indien niet aan de voorwaar-
den voor de eerste pijler voldaan wordt kan er ook 
niet deelgenomen worden aan de ecoregelingen of 
regelingen uit het agrarisch natuurbeheer ANLb. 
Op nationaal niveau kan er nog een verdere over-
heveling plaats vinden van budget van de eerste 
naar de tweede pijler op grond van klimaatmaat-
regelen. 

Pijler 2
De tweede pijler van het GLB wordt gedomineerd 
door vier hoofddoelstellingen: 
a.  bevorderen van slimme, veerkrachtige en diverse 

landbouwsector
b.  klimaat- en milieumaatregelen
c.  versterken van de sociaal economische structuur 

van plattelandsgebieden
d. kennisdeling en advisering
De belangrijkste uitwerking van de tweede pijler zal 
plaatsvinden in de ecoregelingen, die in Nederland 
via een puntensysteem gaat werken. Deze regeling 
wordt momenteel getest in pilots en moet ook voor 
het NSP nog nader worden vastgesteld. Nieuw is 
dat er als onderdeel van het GLB kennisvouchers 
verstrekt kunnen worden, waarbij boeren meer 
kennis kunnen vergaren voor het toepassen van 
klimaat- en milieumaatregelen. De ondersteuning 
voor deelname aan de Brede Weersverzekering 
blijft in stand voor een gelimiteerd budget. 
De ondersteuning voor jonge boeren wordt uitge-
breid naar 4% van het totale GLB budget. In het 
huidige GLB is de regeling vaak zeer ontoereikend 
met wel kortingspercentages van 60% op de te 
ontvangen bijdrage. Bij het Ministerie van LNV 

leeft de wens om de eisen voor deelname aan de 
jonge-boeren-regeling verder te verzwaren, waar-
bij als voorwaarde wordt overwogen dat de jonge 
boer autonome beslissingsbevoegdheid zou moe-
ten hebben. Dit is in volstrekte tegenspraak met 
de heersende methode dat jonge boeren middels 
maatschap of vennootschap onder firma financieel 
in het bedrijf groeien... Hier lijkt het er op dat LNV 
de oudere boeren in een samenwerkingsverband 
niet vertrouwt op veranderingsgezindheid. De NAV 
wil deze extra voorwaarde van tafel.
Binnen de tweede pijler wordt ook een belang-
rijke rol gegeven aan de verenigingen voor Agra-
risch Natuurbeheer. Bij een toenemend belang van 
deze ANLb’s is belangrijk dat de toegang voor alle 
boeren beschikbaar komt en dat deze verenigin-
gen niet uitgroeien tot een soort van RVO-light. In 
het algemeen streeft de EU wel naar een sterkere 
marktpositie van de boer en gaat voort op de weg 
van lagere mededingingseisen voor de primaire 
sector.

Conclusie
De tendens van het nieuwe GLB is duidelijk dat 
natuur- , klimaat- en milieudoelen het gewonnen 
hebben van het landbouwbeleid. Er is natuurlijk 
niets op tegen dat met ondersteuningsmaatrege-
len een verdere transitie wordt nagestreefd naar 
een ‘landbouw 2.0’ die de genoemde problema-
tiek van klimaatverandering, natuurbehoud en mi-
lieuhygiëne kan oplossen. Maar de NAV mist een 
herstel van markt- en prijsbeleid om tot inkomens-
zekerheid vanuit de markt te komen. Ook met het 
oog op verdere verzwarende productie-eisen uit 
de ‘Green Deal’, wordt het verschil met import- 
eisen van buiten de EU steeds groter. Dit gebrek 
aan integraal voedselbeleid is ons belangrijkste 
kritiekpunt op de huidige uitvoering van het GLB. 
Zie ook de publieksversie GLB-NSP van LNV:  
https://nsp-toekomstglb.nl/.  
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Het is zo langzamerhand voor iedereen duide-
lijk dat het klimaat verandert. De meningen ver-
schillen nog wel over hoe groot de rol van de 
mens is. Veruit het grootste deel van de weten-
schap en de samenleving is overtuigd van de 
rol van de mens in de opwarming van de aarde 
en ook dat we die door een forse reductie van 
de uitstoot van CO2 kunnen beperken. Wat zijn 
de gevolgen van dit alles voor de akkerbouw?

Zowel bedreiging als kans
De verandering van het klimaat confronteert de 
akkerbouw met extremer weer. Op het ene mo-
ment zijn we bijna dag en nacht in touw om in een 
droogteperiode onze gewassen aan de groei te 
houden en op het andere moment zijn we geulen 
aan het graven om onze gewassen na een hoosbui 
te redden van een teveel aan water. We zullen ons 
watersysteem hiervoor moeten aanpassen, onze 

bodem en gewassen robuuster maken om deze 
extremen het hoofd te kunnen bieden.
Daarnaast kan de akkerbouw ook een belangrijke 
rol spelen in de beperking van de opwarming van 
de aarde. De landbouw is de enige sector die ook 
daadwerkelijk CO2 kan opslaan!
 lees verder op pagina 2 
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Afspraken
In 2016 werd het Klimaatakkoord van Parijs door 
vrijwel alle landen ter wereld ondertekend. Inmid-
dels hebben de Verenigde Staten zich met het 
presidentschap van Joe Biden weer bij dit akkoord 
aangesloten. In Parijs is afgesproken dat alle be-
trokken landen maatregelen nemen om de CO2 
emissie in 2030 met 49% te reduceren en dat de 
landen in 2050 vrijwel CO2 neutraal zullen zijn. In ons 
land is d.m.v. Klimaattafels voor een aantal sectoren 
(industrie, energie, mobiliteit, gebouwde omgeving, 
landbouw en grondgebruik) met alle betrokkenen 
invulling aan deze afspraken gegeven. Voor iedere 
sector is een doelstelling geformuleerd voor de re-
ductie van de broeikasgasemissie voor 2030.

Gevolgen voor de akkerbouw
Voor de akkerbouw komt dit uit op een reductie 
van 500 tot 700 kg CO2-equivalent per ha. Hierbij 
rekent men de effecten van andere broeikasgassen 
terug naar het effect van CO2. Voor de landbouw 
zijn naast koolstofdioxide (CO2) ammoniak (NH3) en 
lachgas (N2O) van belang, met een impact van res-
pectievelijk 25 keer en bijna 300 keer die van CO2. 
Op een akkerbouwbedrijf kan de CO2 emissie wor-
den beperkt door bijvoorbeeld precisielandbouw, 
meer rustgewassen en plantaardig eiwitgewassen 
in het bouwplan, bredere inzet van groenbemesters 
of minder intensieve grondbewerking. 

Cool Farm Tool
De Cool Farm Tool (CFT) is hierbij voor de akker-
bouwer een goed instrument om te zien wat de 
gevolgen van een aanpassing in de bedrijfsvoering 
zijn voor de CO2 emissie. In de CFT moeten aller-
lei gegevens over het bedrijf, zoals klimaatzone, 
grondsoort, gewas, bemesting en verdere teelt-
maatregelen, alsmede grondbewerking worden in-
gevoerd en daarmee berekent het programma de 
emissie van een gewas per kg product en per ha. 
Als er in de invoer een wijziging wordt aangebracht 
in bijvoorbeeld de vorm van de grondbewerking, 
berekent het programma meteen de gevolgen voor 
de emissie. Hiermee kan de akkerbouwer voor zijn 

eigen bedrijf in beeld brengen aan welke knoppen je 
kunt draaien om de emissie op je bedrijf te verlagen. 

Carbon farming een goudmijn voor de akker-
bouw?
De laatste tijd is carbon farming veel in het nieuws. 
De Rabobank is gekomen met een Carbon Bank on-
der leiding van Barbara Baarsma. De Stichting Na-
tionale Koolstofmarkt (www.nationaleco2markt.nl)  
en het bedrijf ESTI-impact (www.esti-impact.com)  
zijn ook actief op het terrein van het vermarkten 
van koolstofcredits. Inmiddels heeft ook Bayer zich 
op deze markt begeven met een Europese proef 
met 500 ha landbouwgrond waar ze maatregelen 
willen monitoren. Zij maken gebruik van het pro-
gramma FieldView en de proef is een vervolg op 
Amerikaanse projecten. 
Uit al deze ontwikkelingen zou je de conclusie kun-
nen trekken dat de landbouw veel geld zou kunnen 
verdienen met de opslag van CO2 in de organische 
stof in de bodem. De Werkgroep Klimaat van de 
NAV  heeft zich hier eens verder in verdiept en met 
bovenstaande initiatiefnemers gesproken.
De koolstofcredits en de waarde daarvan zijn ge-
baseerd op de al langer bestaande emissiehandel. 
Daarin kopen bedrijven die hun eigen emissie niet 
terug kunnen of willen dringen een emissierecht 
van een ander bedrijf dat zijn emissie wel terug kan 
dringen. In dit systeem kan de akkerbouwer dus 
geld verdienen met o.a. extra opslag van CO2 in de 
bodem. De huidige waarde op de markt voor deze 
rechten ligt rond de 50 euro per ton CO2. Uit be-
rekeningen met de CFT die de NAV heeft gedaan 
weten we dat een reductie van de emissie van 
1000 tot 2000 kg per ha wel mogelijk is, maar daar-
boven wordt het steeds lastiger. Dus echt goud-
geld is er voorlopig nog niet mee te verdienen. Een 
bijkomend probleem is dat de hoeveelheid CO2 die 
we extra vastleggen in de bodem niet nauwkeurig 
te meten is. Wereldwijd wordt wel naar methodes 
gezocht om dit probleem op te lossen. In de jaar-
lijkse bijeenkomst van de Cool Farm Alliance (de 
organisatie die de CFT beheert) die onlangs werd 
gehouden bleek dat er nog geen oplossing is. Het 
Nederlandse bedrijf ESTI-impact zegt dat ze dicht 
bij de oplossing zijn met een eigen methode die 
ze aan het ontwikkelen zijn. Deze zou 95% nauw-
keurig en 95% betrouwbaar zijn. De NAV is zeer 

benieuwd of ze hierin zullen slagen.
Zolang er geen goede meetmethoden zijn kan een 
akkerbouwer alleen beloond worden op grond van 
de inspanning, de maatregelen die hij op zijn bedrijf 
neemt om het CO2 gehalte in de bodem te verho-
gen. Daarbij moet je iets extra’s doen vergeleken 
met daarvoor. En daar zit meteen een vervelend 
gevolg van dit systeem, de voorlopers deden het al 
goed en kunnen niet worden beloond. ESTI-impact 
werkt daarom met een protocol waarbij met terug-
werkende kracht over vijf jaar wordt gerekend.

Conclusie
De conclusie van de Werkgroep Klimaat is dat 
de koolstofcredits voor de akkerbouw voorlopig 
geen gouden bergen opleveren. Het is natuur-
lijk heel goed voor de bodemgezondheid om het  
organische stofgehalte te verhogen en dat is de 
belangrijkste reden om hier mee bezig te zijn. En 
alles wat het dan nog op kan leveren is meege-
nomen. De verwachting is wel dat in de komende 
jaren de emissierechten in de markt flink duurder 
kunnen worden en daarmee kan in de toekomst 
het verdienmodel voor de koolstofcredits wel inte-
ressanter gaan worden. 

Op 6 juli heeft een rondetafelgesprek plaatsgevon-
den met de vaste Kamercommissie voor LNV over 
het GLB. Via Guus Geurts van Platform ABC en 
Voedsel Anders is het NAV-standpunt over markt- en 
prijsbeleid en de negatieve invloed van de huidige 
vrijhandelsverdragen ingebracht. U kunt alle position 
papers hier vinden: 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/
commissievergaderingen/details?id=2021A03721 

 

Het wisselvallige weer van de afgelopen twee 
maanden drukt ons wederom met de neus op de 
feiten dat we de natuur en het weer niet kunnen 
sturen. Dachten we in april nog dat Nederland we-

derom zou afstevenen op een 
(te) droog voorjaar; de koude 
en natte maand mei, gevolgd 
door het wisselvallige weer in 
juni maakt dat we weer van 
een ‘Hollandse zomer’ spre-
ken... De zware buien bewe-
zen dat verplichte drempels 

in ruggenteelten te natte omstandigheden te lang 
kunnen laten duren en dat sleuven rondom akkers 
niet afdoende zijn om water van belang te absor-
beren... Om er maar niet over te spreken dat je de 

drempels in de natte ruggen zowel weg kon ha-
len als na een bui weer aan kon brengen! Dit zijn 
natuurlijk louter studeerkameroplossingen, maar 
onuitvoerbaar in de praktijk. Realistische doelen 
en nuttige maatregelen in samenspraak met de 
praktische boeren moeten de norm zijn! Het mis-
siewerk van de belangenbehartigers zal nog wel 
vaak nodig zijn...

Speerpunt van de NAV is altijd het verdienmodel, 
oftewel het vermogen om een kostendekkende 
prijs voor de producten uit de markt te verkrijgen. 
Een markt die gebaseerd is op gelijke productie-
standaarden en waarbij vraag en aanbod op elkaar 
afgestemd zijn. Deze voorwaarde voor een goed 
landbouwbeleid is met de hervorming in de jaren 

‘90 overboord gezet en vervangen door uiteindelijk 
de toeslagrechten. We zien nu met de hervorming 
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid per 
2023 dat aan het toeslagenstelsel steeds hogere 
eisen worden verbonden op grond van klimaat- en 
milieubeleid, terwijl de compensatiebedragen wor-
den verlaagd. Economen noemen dit de ‘negatieve 
schaar’ en de rekening ervan wordt op het boe-
renerf gelegd... De NAV gaat door met lobbywerk 
voor de visie om juist wel weer markt- en prijsbe-
leid als basis in te bouwen in het landbouwbeleid 
om verdere verschraling van én het platteland én 
de Europese voedselzekerheid te voorkomen! Het 
bestuur wenst u een goed oogst- en marktseizoen 
toe.
  Teun de Jong
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Van de Voorzitter Visie

Rondetafelgesprek 
met Kamercommissie 
LNV over GLB
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Aaltje Rispens: ‘Zoetwater beheer is essentieel voor toekomst van de sector.’

Introductie
Aaltje Rispens (58) is opgegroeid op een gemengd 
bedrijf aan de Lauwerszee. In de jaren ’70 zijn haar 
ouders overgestapt op akkerbouw. Samen met haar 
man Siebe van der Ploeg is ze in 1989 in het bedrijf 
gestapt, dat ze tien jaar later hebben overgenomen. 
Siebe komt uit Koudum en is een ambtenaarszoon, 
maar zijn grootvader was wel boer. Toen Aaltje en 
Siebe in het bedrijf kwamen kwam de grond van de 
buurman te koop. Ook werd voormalig buitendijks 
gebied verdeeld wat lang onverdeeld was, waar-
door ze er 25 ha akkerbouwgrond bij kregen. Zo 
hebben ze uitgebreid naar ruim 80 ha. Aaltje en Sie-
be wonen in de bijgekochte boerderij. Aaltje heeft 
als bedrijfsopvolger zelf ook een opvolger: hun zoon 
Jan (28) zit nu ook in de maatschap. Hun dochter 
werkt in de sportwereld.
Aaltjes vader was al gestopt met de aardappelteelt. 
Ze verhuren nu land voor pootaardappelteelt. Zelf te-
len ze suikerbieten, tarwe, gerst en uien. Aaltje vertelt: 
‘Sinds zeven jaar hebben we het bedrijf uitgebreid met 
opfokken van leghennen. Toen onze zoon in het be-
drijf kwam was bijkopen van grond niet echt een optie. 
Met de leghennen hebben we extra inkomsten en een 
betere risicospreiding. Daarnaast doen we ook werk 
bij veehouders met onze akkerbouwmachines, zoals 
spuiten en ploegen. We zitten op de grens van akker-
bouw en veehouderij en het is goed te combineren.’
Aaltje heeft altijd gewerkt naast het bedrijf, eerst in de 
agrarische tak bij Randstad Uitzendbureau vervol-
gens bij de Agrarische Jongeren (AJF). Toen de kin-
deren kwamen werkte ze minder en kwam ze in het 
algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Na acht 
jaar kwam ze daar vervolgens 13 jaar in het dagelijks 
bestuur, met landelijk waterbeheer in haar portefeuille.  

Verbinden van belangen
Nadat Aaltje in 2015 stopte bij het Wetterskip bleef 
toch haar grote passie, het verbinden van belangen, 
knagen. Aaltje zegt daarover: ‘Mijn passie is de lande-
lijke omgeving, waarvoor je samen met oog voor el-
kaars belangen aan de toekomst werkt. Belangrijkste 
vind ik daarbij een goed verdienmodel voor de boe-
ren, een mooi gebied én anticiperen op de klimaatver-
andering. Goed waterbeheer is én wordt steeds be-
langrijker en dat wordt ook steeds meer gezien door 
de sector. Ik heb als kind met mijn ouders de sluiting 
van de Lauwerszee meegemaakt en herinner me 
goed hun opluchting dat we nu voortaan veilig waren 
voor het water. De kracht en het belang van water zijn 
een rode draad in mijn werk. Water is drager van het 
landschap en basis voor onze gewassen.’ 

Verzilting
Aaltje is sinds 2017 voorzitter van de Stichting Proef-
boerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA). Ze ver-
telt: ‘Via het Programma Rijke Waddenzee kwam de 
vraag: verzilting, speelt dat bij jullie? Op een aantal 
avonden hebben Acacia Water en Deltaprogramma 
Agrarisch Water uitgelegd hoe het zoute grondwater 
druk geeft op het zoete water in de percelen. Ook 
de pilots van Spaarwater (in Friesland en Groningen), 
waar gezocht werd naar technische oplossingen als 
antiverziltingsdrainage, werden besproken. We boe-
ren dankzij de neerslagoverschotten, maar als die 
door het zoute grondwater worden weggedrukt uit 
de percelen dan krijg je zout water in de wortelzo-
ne van de gewassen. In eerste instantie dachten de 
boeren rondom de proefboerderij dat dit alleen bij 
de zeedijk speelt, maar toen ze in 2018 slootwater 
gingen meten bleek dat toch zouter dan verwacht. 
‘Wat betekent dit dan voor het water in de percelen? 
Wat moet ik doen met mijn bemesting? Zou grond-
bewerking invloed hebben op het aantrekken van 
zout? Hoe lang kan ik de huidige gewassen telen? 
Zijn er rassen meer tolerant, enz.’ Al gauw bleek dat 
er veel meer kennis nodig is. De belangrijkste vraag 
is hoe het zoete en zoute water zich bewegen in 
de ondergrond. Al die vragen hebben geleid tot het 
schrijven van een plan: het project Zoet op Zout.’

Zoet op Zout
Zoet op Zout is een driejarig project dat gaat onder-
zoeken wat de mogelijkheden zijn van anti-verzil-
tingsdrainage, opslag van zoet water, zout-tolerante 
bouwplannen en het toekomstbestendige watersys-
teem, waar de waterschappen Wetterskip Fryslân en 
Noorderzijlvest vanzelfsprekend bij zijn betrokken. 
Op de proefboerderij ligt een proefveld waar verzil-
ting van onderaf wordt onderzocht. De ene helft van 
het perceel krijgt zoet water, de andere helft water 
met een zoutgehalte dat wordt verwacht in 2050. Er 
wordt gekeken hoe dit zoute water in de ondergrond 
de gewassen en bodem beïnvloedt. Aaltje vertelt: 
‘Het economische belang van de landbouw en met 
name de pootgoedteelt is essentieel. Het doel van 
Zoet op Zout is dat er handelingsperspectief komt 
voor de sector, dat wij klaar zijn voor de toekomst 
én dat wij op een betaalbare manier zoet water in 
de bovenlaag behouden. Dus de economische haal-
baarheid van maatregelen is leidend.’ De lancering 
heeft 6 juli plaatsgevonden.

Zoute instroom
Op persoonlijke titel is Aaltje betrokken bij Manifest 

Lauwerskust, waarin een brakwatergebied aan de 
noordkant van het Lauwersmeer is opgenomen ten 
bate van vismigratie. Dit wordt momenteel nader on-
derzocht. Aaltje zegt daarover: ‘De Waddenvereni-
ging gaf aan dat als het in het Lauwersmeer zou kun-
nen, het niet ook nog op veel andere plekken in de 
noordkust hoeft. Qua veiligheid en verzilting lijkt mij 
dit een goede oplossing voor de vis. Het idee is dat 
er zout water wordt binnengelaten bij Lauwersoog 
en dat er halverwege het Lauwersmeer een drempel 
komt waardoor het zout in de noordelijke helft van 
het meer blijft. Zout is zwaarder en ligt op de bodem.  
Absolute voorwaarde is wel dat het peil in het meer 
gehandhaafd blijft en dat niemand er schade van on-
dervindt, de landbouw niet maar ook de andere on-
dernemers en bewoners in het gebied niet. Door het 
peil te handhaven blijven de druk op de ondergrond 
en de afstroom hetzelfde. Er zal een toekomstgericht 
onderzoek moeten komen naar de afwatering van 
beide provincies via het Lauwersmeer. De afwatering 
en veiligheid zijn belangrijk en of het zoete water aan 
de zuidkant van het Lauwersmeer terug kan komen 
in het systeem.’

De NAV
Aaltje is vanaf het begin lid van de NAV. Zij zegt 
erover: ‘Ik heb veel waardering voor de proactieve 
houding van de NAV. We moeten de problemen toch 
samen oplossen. En het is goed dat de NAV het pure 
akkerbouwgeluid laat horen.’

De toekomst
Aaltje is optimistisch over de toekomst: ‘Wij kunnen 
succesvol zijn mits de overheid ons de mogelijk-
heid biedt om ons werk te doen en een boterham te 
verdienen. Wij kunnen zelf ook veel bijdragen door 
bijvoorbeeld kundig en beheerst te spuiten in com-
binatie met schoffelen en wieden. Het is ook goed 
dat er wordt gekeken naar nieuwe gewassen. Hier in 
Noord-Nederland hebben we prima grond en goede 
omstandigheden. De klimaatverandering zal ons wel 
raken maar dat is niet het grootste probleem. Het is 
belangrijk dat we ons verhaal duidelijk vertellen, na-
melijk dat de Nederlandse voetafdruk van gewassen 
veel kleiner is dan in het buitenland.’ 

Bedrijfsgrootte: 80 ha
Bouwplan: Suikerbieten 12,5 ha, graan 16,5 ha, 
uien 10 ha, gras-klaver 5,5 ha (t.b.v. geitenhouder),
pootaardappelen 14 ha (verhuurd)
NFW-pakketten 16,5 ha (agrarisch collectief)
gras 5 ha (dijk Lauwersmeer)

Elke maand laten we in ‘NAV-er in beeld’ een NAV-lid 
aan het woord. Deze maand Aaltje Rispens, boerin 
in het noorden met een passie voor waterbeheer.



4 GENOEG IS BETER

Op 2 juli werd de uitgestelde Algemene Ledenverga-
dering 2021 gehouden. Vanwege corona in hybride 
vorm: het bestuur zat in de Schakel in Nijkerk en de 
leden konden via Zoom deelnemen. De voorzitter 
gaf bij de opening om acht uur een korte terugblik 
op 2020. Enkele hoogtepunten uit het jaarverslag 
werden toegelicht. Vervolgens gaf penningmees-
ter Kees van Dijk uitleg over de jaarrekening 2020.  

Er is een behoorlijk positief financieel eindresultaat 
behaald doordat veel kosten zoals reiskosten en 
vergaderkosten weg zijn gevallen door corona. De 
vergadering verleende décharge aan het bestuur 
voor het gevoerde financiële beleid. Vervolgens be-
sprak de penningmeester de begroting. De verga-
dering ging hiermee akkoord.
Na 15 jaar nam Keimpe van der Heide afscheid van 
het dagelijks bestuur. Hij blijft de NAV wel vertegen-
woordigen bij een aantal externe contacten zoals 
Platform Aarde Boer Consument en blijft actief in 
de regio. Teun de Jong heeft hem uitvoerig bedankt 
voor zijn tomeloze inzet in het bestuur en hem een 
passend cadeau en bloemen overhandigd. Als op-
volger in het bestuur werd Henk Janknegt uit Zee-
wolde verkozen. Ook Kees van Dijk was reglemen-
tair aftredend en niet herkiesbaar, maar omdat zijn 
beoogde opvolger pas volgend jaar beschikbaar is 
werd hij door de vergadering voor nog één jaar her-
kozen. Onder voorzitterschap van de vicevoorzitter 
Hans van Kessel werd vervolgens ook Teun de Jong 
herkozen voor een periode van drie jaar.

Als laatste punt werd terug gekeken op het uit-
brengen van de toekomstvisie en het pamflet rich-
ting de verkiezingen. Joop de Koeijer stelde voor 
om concrete plannen te maken voor markt- en 
prijsbeleid. Hierover wordt u na de zomer nader 
geïnformeerd. 
Niets meer aan de orde zijnde bedankte de voor-
zitter rond kwart over negen de leden voor hun 
aanwezigheid en inbreng en sloot de vergadering. 
Het bestuur heeft na afloop geconcludeerd dat een 

lijfelijke bijeenkomst beter is, maar dat deze vorm 
van hybride vergaderen met een deel van de deel-
nemers op afstand ook kan werken voor vergade-
ringen van werkgroepen en dergelijke. 
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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 4 september.

En wat deed de NAV nog 
meer in juni?
• De NAV heeft deelgenomen aan de vergadering van de Sectie Teelt van de BO Akkerbouw. Hierin is een 

selectie gemaakt van de onderzoeksvoorstellen die verder kunnen worden uitgewerkt. De uitslag van het 
digipanel van boeren was hierbij leidend.

• De NAV heeft de vergadering van het bestuur van de BO Akkerbouw bijgewoond. Hierin is o.a. onze brief 
besproken waarin wij vragen om meer te communiceren vanuit het Actieplan Plantgezondheid, om te 
laten zien waar we als sector mee bezig zijn.

• De NAV heeft deelgenomen aan een webinar over het project Monitoring Prijsvorming en daar ingebracht 
dat de genoemde prijzen voor aardappelen voor de boer niet klopten.

• De NAV heeft alleen en samen met anderen gesprekken gevoerd met Ahold en Jumbo over de prijs van 
producten.

• De NAV heeft deelgenomen aan diverse vergaderingen over het uitvoeringsprogramma Waddenagenda. 
Op 2 juli is er een excursie geweest met Tweede Kamerleden van VVD, D66, GroenLinks, georganiseerd 
door de Waddenvereniging. Daarin hebben wij de landbouwbelangen goed voor het voetlicht kunnen 
brengen.  

juni
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Het bestuur

Afscheid Keimpe van der Heide


