
GENOEG IS BETER    1

Op vrijdag 6 mei 2022 is vanuit de Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond de Producentorganisatie 
(PO) Eiwitboeren van Nederland opgericht en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Bij de notaris werd de oprichtingsakte onderte-
kend door voorzitter a.i. Henk Janknegt en se-
cretaris/penningmeester a.i. André Jurius. De 
PO maakt zich hard voor de teelt van eiwitrijke 
gewassen van eigen bodem en bestaat bij de 
start uit 29 ‘eiwitboeren’, telers van verschillen-
de vlinderbloemige eiwitgewassen. 

Voorgeschiedenis
De NAV zet zich al jaren in voor de teelt van eiwitge-
wassen. Zo hebben wij praktijknetwerken soja en 
lupine gehad, zijn er groepjes studenten ingehuurd 
om te kijken naar verbeteringen van de teelt, naar 
veredeling en naar nieuwe afzetmogelijkheden. De 
NAV-Werkgroep Plantaardig Eiwit berekent daar-
naast jaarlijks de kostprijs van eiwitgewassen.
Los van bovenstaande bracht Foodvalley NL be-
gin 2021, samen met LekkerLupine, Proeflab Wa-
geningen en de Taskforce Korte Keten, een groep 
eiwitboeren samen. Uit samenwerking met de NAV 
is nu de oprichting van de PO Eiwitboeren van Ne-
derland voortgekomen. Er is inmiddels ook erken-
ning aangevraagd bij het ministerie van LNV. Een 
erkende PO heeft veel meer mogelijkheden dan 
een willekeurige groep boeren zonder in proble-
men te raken met de mededingingswet. 

Rendabele eiwitteelt
De PO Eiwitboeren van Nederland is de eerste pro-
ducentenorganisatie van en voor telers van eiwitrij-
ke gewassen. ‘Zowel biologische als gangbare 
boeren zijn welkom, telers die al eiwitrijke gewas-
sen telen of willen telen, van veldboon tot lupine, 
van soja tot kikkererwt. ‘Gewasoverschrijdend’ 
noemen we dat. Deze combinatie maakt onze or-
ganisatie echt uniek’, aldus interim-voorzitter Henk 
Janknegt. ‘Ons doel? Samen een duurzame en 
rendabele eiwitteelt bereiken, met een verdienmo-
del en eerlijke prijzen voor de boeren.’ 

Profiteren
Voor menselijke consumptie en vooral veevoer wor-
den eiwitrijke grondstoffen - met name soja - van 
ver gehaald. Bijvoorbeeld uit Canada, Zuid-Ameri-
ka, Rusland of Oekraïne. Dat kan en moet anders 
volgens de PO Eiwitboeren van Nederland. Henk 
Janknegt: ‘Nederlandse boeren, verwerkers, su-
permarkten, cateraars, consumenten én de natio-

nale overheid kunnen profiteren van Nederlandse 
vlinderbloemige eiwitgewassen. Hiermee worden 
we én minder afhankelijk van import (doel van de 
Nederlandse Eiwitstrategie) én dragen we ook nog 
eens bij aan de verduurzaming van de Nederlandse  
landbouw, aan een gezondere bodem en niet te 
vergeten aan het oplossen van de stikstofproble-
matiek. Om dat te bereiken zal de markt voor lokale 
eiwitgewassen wel drastisch moeten veranderen.’

Eerlijke prijs
De PO Eiwitboeren van Nederland brengt telers 
van vlinderbloemige eiwitgewassen bij elkaar en 
versterkt hun economische positie in de plantaar-
dige eiwitketen. Door hun samenwerking hebben 
zij een sterkere onderhandelingspositie en kunnen 
ze betere contractvoorwaarden en -prijzen krij-
gen. Ook is de organisatie interessant voor grote 
afnemers en eindaanbieders zoals supermarkten 
en cateraars: door samen op te trekken kunnen 
telers een groter volume van plantaardige eiwitten 
leveren. Wel belangrijk om op te merken is dat de 
PO niet de gezamenlijke afzet op zich gaat nemen. 
Iedereen blijft vrij om de eigen producten aan zelf 
gekozen afnemers te verkopen.

Kennisdeling
Ook delen de leden van de PO Eiwitboeren van 
Nederland praktische zaai-, teelt- en oogstervarin-
gen en stelt de PO een onderzoeksagenda voor 
de komende jaren op. Deze wordt ingebracht bij 
de Brancheorganisatie Akkerbouw die de vragen 
in haar onderzoeksprogramma kan meenemen om 
gezamenlijke uitdagingen in de plantaardige eiwit-
teelt op te lossen. De PO geeft zo sturing aan de 
onderzoeksvragen en zorgt voor brede versprei-
ding van de resultaten. Vanuit 
deze rol is de PO Eiwitboeren 
van Nederland ook betrokken 
als partner bij de op handen 
zijnde Green Deal Eiwitrijke Ge-
wassen, onderdeel van de Nati-
onale Eiwitstrategie.

Waardering
Tot slot wil de PO Eiwitboeren 
van Nederland het verhaal van 
de Nederlandse vlinderbloemige 
eiwitgewassen vertellen. ‘Vorig 
jaar hebben we de consumen-
tenstudie ‘Eiwitten van Eigen 
Bodem’ uitgevoerd. De uitkom-

sten lieten zien dat maar weinig Nederlanders de 
waarde van vlinderbloemigen kennen. Of het nou 
is een gezondere bodem, een grotere biodiversi-
teit, een duurzamere, circulaire landbouw en niet te 
vergeten een gezondere mens. Dat moet iedereen 
weten zodat we als we voor de schappen staan al-
lemaal een bewuste keuze maken voor producten 
met plantaardige eiwitten van eigen bodem’, vertelt 
Jolijn Zwart- van Kessel, Innovation Lead Circular 
Agrifood bij Foodvalley NL, de organisatie die on-
dersteunde bij het bijeenbrengen van de boeren en 
opzetten van de vereniging.

Oprichtingsvergadering 8 juni 
De PO Eiwitboeren van Nederland houdt op 
woensdag 8 juni 2022 van 14.30 tot 16.30 uur 
haar oprichtingsvergadering in Randwijk op de 
Ekoboerderij de Lingehof, waar het bestuur wordt 
gekozen en het beleid wordt vastgesteld. 
De NAV, interim bestuursleden en al aangesloten 
telers nodigen collega-boeren uit om zich aan te 
sluiten; telers die al vlinderbloemigen telen of dat 
overwegen te gaan doen. Bent u of kent u een te-
ler die aanwezig wil zijn bij de oprichtingsvergade-
ring? Meld u aan via www.eiwitboeren.nl.  
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NAV heeft Producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland opgericht

Henk Janknegt (l) en André Jurius hebben de oprichtingsakte ondertekend.



De droogte van de afgelopen weken heeft het  
Ministerie van LNV doen besluiten de droogtemo-
nitor weer te activeren en het droogteoverleg met 
vertegenwoordigers van landbouw en natuur weer 
te starten. Voor gebruik van oppervlaktewater in 
tijden van droogte geldt de zogenaamde verdrin-
gingsreeks. 

De verdringingsreeks kan ook door een provincie 
van toepassing worden verklaard op grondwater, 
maar dat is nog niet gebeurd. Voor grondwater 
worden vaak andere afwegingen gemaakt. Zo heb-

ben de provincies Limburg en Brabant bepaald dat 
rondom De Peel ‘de vrijstelling voor vergunningen 
voor beregenen van open teelten met grondwa-
ter komt te vervallen.’ Dit houdt dus feitelijk in dat 
boeren voortaan een vergunning moeten aanvra-
gen om te beregenen. Er geldt een overgangsperi-
ode van twee jaar. De basis hiervan is dat de Raad 
van State een groep mensen die bezwaar maakten 
tegen het gebruik van grondwater voor beregening 
van gewassen, gelijk heeft gegeven. 

De NAV vindt het hoog tijd worden dat er in natte 
periodes meer wordt ingezet op waterberging dan 
op zo snel mogelijk afvoeren, zoals nu gebeurt. Zo 
krijgen we in droge periodes een grotere buffer.
Het Landelijk Comité (oppervlakte)Waterverdeling 

(LCW) heeft -nog- geen beperkingen uitgevaardigd 
voor het gebruik van oppervlaktewater, omdat de 
aanvoer vanuit de rivieren (met name de Rijn waar 
meer dan 1500m3 /sec. binnen komt) boven de 
kritieke grens ligt. Wel worden de grote zoetwa-
terbekkens als het IJsselmeer extra gevuld door 
middel van een verhoogd peil.  

Met de regenbuien en de weersomslag van de af-
gelopen week is de voorjaarsdroogte in de land-
bouw weer wat afgenomen. Helaas gaf de abrupte 
omslag op enkele plekken toch weer wateroverlast 

of gewasschade als gevolg 
van hagelbuien. Goed wa-
terbeheer heeft in de land-
bouw altijd prioriteit gehad. 
Uitdroging van de toplaag in 
een periode zonder neerslag 
is echter niet te voorkomen. 
Het waterbeheer is voor de 

landbouw van zo’n grote prioriteit dat wij blijven 
hechten aan geborgde zetels in de zogenaamde 
functionele democratie van het waterschap. Hier-
voor hebben wij onze lobby ook ingezet vanuit het 
aloude standpunt van de trits belang-betaling-zeg-

genschap. Op het moment van schrijven is de uit-
komst van het initiatiefwetsvoorstel van D’66 en 
Groen Links om van de waterschappen een ‘pro-
vinciaal bestuur light’ te maken door de geborgde 
zetels af te schaffen nog niet bekend...

In de beschikbaarheid van melk bij de Jumbo 
kwam de kern van de problematiek van de mar-
geverdeling in de handelsketen van voedsel na-
drukkelijk naar voren. De genoemde supermarkt 
hanteerde de drogreden van ‘droog gras’ voor 
het feit dat de schappen niet gevuld waren. Het 
niet willen betalen van de actuele prijs was echter 
het echte probleem. Zowel het vraagstuk van de 
waardeverdeling als de duurzaamheid van pro-
ducten zit vast op het punt dat noch de voedsel- 
industrie noch de retail willen ‘leveren’ en beiden 

de rekening bij de boer laten. Minister Staghouwer 
van LNV heeft wel aangegeven dat bij hen de sleu-
tel ligt. Maar de industrie en retail blijven volharden 
in de laagste-prijs-competitie. We zijn benieuwd 
welk instrument de minister wel denkt te hebben 
om genoemde schakels mee te krijgen. Vanuit de 
NAV hebben we steeds aangegeven dat herstel 
van markt- en prijsbeleid hiervoor nodig is, waarbij 
in de eerste plaats gelijke productievoorwaarden 
(denk aan toegelaten gewasbeschermingsmid-
delen en GMO) voor producten van elders nodig 
zijn. Als tweede pijl op de boog is een sterkere 
marktpositie van belang. Na de producentenor-
ganisatie voor aardappelen heeft de NAV nu het 
initiatief genomen om voor de plantaardige eiwit-
producten een dergelijk instrument op te richten.  
 Teun de Jong
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Van de Voorzitter Onzeker...

In een ultieme poging om toch meer mogelijkhe-
den voor de akkerbouw in het nieuwe GLB te krij-
gen heeft de NAV een brief gestuurd aan minister 
Staghouwer en de Tweede Kamercommissie voor 
LNV. Zoals wij al eerder schreven: er zijn veel te 
weinig mogelijkheden voor akkerbouwers in de 
ecoregeling en in pijler 2.
In de Tweede Kamer zijn de afgelopen maanden 
een aantal moties aangenomen die vragen om de 
ecoregeling en pijler 2 meer toegankelijk te maken 
voor akkerbouwers, maar wij zien nu nog niet dat 
deze moties ook worden uitgevoerd. Het ministerie 
ziet pas mogelijkheden in 2024 of 2025. De NAV 
vreest dat veel akkerbouwers volgend jaar niet 
mee zullen doen aan de ecoregeling en dan ook 
later niet weer zullen aanhaken. In de ecoregeling 
worden drie niveaus onderscheiden: brons, zilver 
en goud. Aan elk niveau is een bedrag verbonden: 
€ 50/ha voor brons, € 100/ha voor zilver en €200/
ha voor goud. Naar nu blijkt is het voor akkerbou-
wers vrijwel onmogelijk om op het niveau van goud 
te komen. Dat wil zeggen dat alle inspanningen die 
nodig zijn maar een beperkt bedrag opleveren, 

omdat je slechts zilver kunt behalen.
Wij hebben nu concreet een aantal opties voorge-
steld aan de minister.
Wat betreft de ecoregeling:
1. Opnemen niet-kerende grondbewerking (NKG) in 

de ecoregeling. 
2. Opnemen gebruik van ruwe (vaste) mest in de 

ecoregeling. 
3. Opnemen van precisielandbouw in de ecoregeling. 
4. Uitbreiden van biologische bestrijding in de ecore-

geling met gebruik van laag-risico gewasbescher-
mingsmiddelen. 

5. Opnemen van vanggewassen in de ecoregeling
Wat betreft pijler 2:
1. Heroverweging overheveling pijler 1 gelden naar 

pijler 2 voor veehouderij in veenweidegebieden. 
2. Financiering van de eiwittransitie via overgeheveld 

geld uit pijler 2. 
3. Uitbereiding van de mogelijkheden voor akker-

bouwers om deel te nemen aan ANLb.

Een motie van Vestering (PvdD) in het debat van 19 
mei om meer beloning te geven in de ecoregeling 
voor de teelt van eiwitgewassen werd verworpen. 
Een uitzending van Pointer op 8 mei jl. maakt goed 
duidelijk wat de situatie is: een inkoper van Meatless 
stelde dat zij het plantaardig eiwit in Duitsland ko-
pen omdat daar de prijs lager is vanwege de steun 
die o.a. Duitsland geeft voor de teelt van eiwitge-

wassen. Op zijn minst zou er in de EU in dit opzicht 
een gelijk speelveld moeten zijn. Zowel ministerie 
als Tweede Kamer blijven kennelijk geloven dat het 
wel goed komt met de eiwittransitie als de boeren 
maar leren hoe ze de gewassen moeten telen.

Inmiddels is ook een WUR-rapport verschenen 
over hoe boeren over te halen om deel te nemen 
aan de ecoregeling: ‘Het nieuwe GLB-NSP: infor-
meren met impact’. Hierin wordt gesteld dat als 
boeren maar begrijpen hoe bepaalde maatregelen 
effect hebben op de doelen als klimaat, milieu en 
biodiversiteit, dat ze dan eerder bereid zijn om die 
maatregelen te nemen. Waarbij in een bijzinnetje 
wel wordt gezegd dat het natuurlijk wel moet pas-
sen binnen de bedrijfsvoering en de kosten niet 
hoger moeten zijn dan wat het oplevert.
In opdracht van LNV heeft onafhankelijk onder-
zoeksbureau Aequator een tweede praktijkproef 
uitgevoerd, waaraan ook akkerbouwers hebben 
meegedaan. Wij verwachten dat hetgeen wij po-
neerden in het begin van dit artikel uit de tweede 
praktijkproef komt. Het eindrapport van de tweede 
praktijkproef zal in de eerste helft van juni beschik-
baar komen. 
Onze hele brief aan de minister leest u op 
http://www.nav.nl/2022/05/nav-stuurt-brandbrief-
aan-minister-en-tweede-kamer-over-glb-nsp/.  

NAV stuurt brandbrief 
aan minister en 
Tweede Kamer

Droogtemonitor 
weer actief
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Tom Koenraadt: ‘Minder overheidsbemoeienis en meer sturen op doelen 
nodig in de landbouw’.
Introductie
Deze maand interviewen we Tom Koenraadt, akker-
bouwer in Middenmeer. Tom is 35, woont samen met 
Mirthe en is sinds november trotse vader van zoontje 
Thies. Tom wilde altijd al boer worden. Hij heeft na het 
MBO de HAS in Leeuwarden gedaan en is daarna in 
het bedrijf gekomen. Hij is de derde generatie op het 
bedrijf wat stamt uit 1940. Hij heeft een vennootschap 
met zijn vader die nog actief meewerkt in het bedrijf. 
Een paar jaar geleden zijn de ouders van Tom in het 
dorp gaan wonen en sindsdien woont Tom met zijn 
gezin op de boerderij. Mirthe werkt als logopediste. 
Tom vertelt: ‘De Wieringermeer is eind jaren ’30 van 
de vorige eeuw drooggelegd. Het was in feite een 
proefpolder voor het grote werk: de Noordoostpol-
der. Toen die werd gevormd zijn in de Wieringermeer 
een aantal schuren van een paar jaar oud afgebroken 
en weer opgebouwd in de Noordoostpolder, omdat 
er vanwege de oorlog gebrek aan materiaal was. De 
Wieringermeer werd wel een beetje als onderge-
schikt beschouwd. Het Historisch Genootschap hier 
houdt zich bezig met de geschiedenis van de polder. 
Dat geeft ook wel interessante inzichten soms in wat 
men vroeger normaal vond vergeleken met nu.’
Oorspronkelijk komt de familie van Toms opa van 
vaderskant uit West-Brabant en die van zijn oma uit 
de Biesbosch. De opa van Tom is naar de Wierin-
germeer verhuisd, de familie van zijn oma is gaan 
boeren in Groningen.
Het huidige bedrijf is ongeveer 55 ha groot. Tom 
en zijn vader Noud doen het werk samen. In druk-
ke tijden maken ze gebruik van invalkrachten. De 
voornaamste teelt is pootaardappelen, daarnaast 
telen ze graan en suikerbieten en verhuren ze land 
voor tulpenteelt. De pootaardappelen telen ze voor 
een deel voor Agrico en de rest vrij. Het ras Spun-
ta wordt vrij geteeld. Het verhandelen geeft vrijheid, 
meer contacten en meestal een beter rendement. Ze 
hebben ook een tijdje tafelaardappelen geteeld maar 
zijn daar mee gestopt. Tom zegt daarover: ‘Ik vond 
het hele proces met Planet Proof ondoorzichtig en 
het zorgde voornamelijk voor veel extra administra-
tieve lasten. Stichting Planet Proof kan de partijen 
per teler ook niet traceren, wat niet zorgt voor een 
transparant systeem. Ook de meeste consumenten 
hebben weinig oog voor dit certificaat. Nu betaalt 
de boer de kosten van de verduurzaming en strijkt 
de supermarkt de winst op. De supermarkt zegt in 

reclamespotjes dat ze beter bezig zijn voor de boer, 
maar de werkelijkheid is helaas anders.´

Strijd om de ruimte
Ook in de Wieringermeer woedt de strijd om de ruim-
te. Tom vertelt: ‘We worden hier bedreigd door de 
landhonger van datacenters en van natuur. De grond 
die vrijkomt van stoppende pachters wordt niet meer 
door RVOB (Domeinen) verdeeld onder de boeren 
maar per opbod verpacht aan de hoogste bieder 
voor een korte (niet duurzame) looptijd. Er zou wat 
mij betreft een maximum afstand van bijvoorbeeld 5 
km vanaf de boerderij moeten worden ingesteld voor 
het pachten van grond. Een paar jaar terug heb ik 
staatssecretaris Knops op bezoek gehad. Met hem 
heb ik ook gesproken over langere pachtcontracten, 
maar hij wilde grond beschikbaar houden voor de 
overheid om boeren te kunnen herplaatsen die elders 
weg moeten.’ Een langetermijnrelatie met pachters 
werd als een blok aan het been ervaren.

Belangenbehartiging
Tom maakt namens de NAV deel uit van de werk-
groep Chitwoodi. Hij is enthousiast over wat er be-
reikt is in de afgelopen jaren. Bepaalde technieken 
werken onvoldoende, maar het levert ook kennis om 
chitwoodi buiten te houden. (https://www.bo-akker 
bouw.nl/kennis-en-innovatie/plan-van-aanpak- 
meloidogyne). Tom is ook regiovoorzitter voor de 
NAV voor de regio Noord-Holland. Daarin houdt hij 
zich vooral bezig met wat er in de regio speelt en 
kaart dat aan bij het landelijk bestuur. Verder orga-
niseert hij samen met mede-regiobestuurders Bram 
van Woerkom en Jakko Biesheuvel de regioavon-
den. Maar voor de echte landelijke belangenbeharti-
ging vindt Tom zichzelf niet geschikt: ’Als belangen-
behartiger loop je tegen zoveel onkunde en gebrek 
aan kennis aan bij beleidsmakers en ambtenaren, 
om dat allemaal bij te buigen, daar heb ik echt het 
geduld niet voor.’ Tom is wel heel blij dat de NAV het 
pure akkerbouwbelang vertegenwoordigt, als enige. 
Hij vindt dat de NAV tegenstand moet blijven bieden 
aan de onrealistische plannen van de overheid. Hij 
zegt daarover: ‘Bij de klimaatplannen bijvoorbeeld: 
er zijn best wel kansen, maar er wordt uitgegaan 
van onwerkbare voorstellen.’ Ook is Tom voorstan-
der van afschaffen van de derogatie: ‘Ik vind het on-
zin dat de veehouderij steeds vrijstellingen krijgt die 

wij als akkerbouw niet krijgen. Het moet maar eens 
afgelopen zijn met de bevoordeling van de veehou-
derij. Ofwel afschaffen van de derogatie, ofwel gelij-
ke voordelen voor de akkerbouw.´

Toekomst
Tom heeft wel zorgen over de toekomst van de 
akkerbouw. ´Het krimpen van het areaal landbouw 
in Nederland maakt het steeds moeilijker om vol-
doende slagkracht te houden. En als in Nederland 
de akkerbouw onder een kritieke grens komt, gaan 
ook veredelingsbedrijven en andere bedrijven in de 
keten weg uit Nederland´, aldus Tom. ´Aan de NAV 
om dat te stoppen! Maar er is ook veel meer gezond 
verstand nodig in de politiek. Het idee van BBB om 
het Ministerie van LNV naar het oosten van het land 
te verplaatsen vond ik wel goed. Dan komen de 
ambtenaren wat meer midden in de zaken waar ze 
beleid over maken te staan.´
Tom en zijn vader zijn bezig om een nieuwe spuit-
machine te kopen en hebben ingeschreven voor 
subsidie uit het economisch herstelfonds. Tom is 
niet te spreken over de loterij die dit is geworden: ‘Je 
kan veel beter iedereen een kleinere subsidie geven 
dan sommigen veel en de rest niets. Net als bij het 
weidevogelbeheer is dit gewoon willekeur.’
Over zijn eigen bedrijf maakt Tom zich in die zin zor-
gen, dat alles wel afhangt van het kunnen blijven be-
schikken over voldoende areaal. Andere bedreigingen 
zijn het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen 
en de stijgende kosten terwijl de baten niet toene-
men. Tom zegt ook: ‘Wij huren ook land bij voor de 
pootaardappelteelt, maar het wordt lastiger om aan 
betaalbaar land te komen als de tarweprijs zo hoog 
blijft. En voor de verkoop van pootgoed wordt ook 
het geldgebrek in bijvoorbeeld Afrika een probleem. 
De vraag naar frites wereldwijd blijft stijgen dus blijft 
er veel vraag naar goede kwaliteit pootgoed door de 
verwerkende industrie. Dit biedt gezonde kansen.´
Naast al het werk op het bedrijf heeft Tom gelukkig 
ook nog tijd voor hobby’s. Hij tennist en vindt het ook 
leuk om met vrienden er op uit te gaan. En natuurlijk 
om tijd door te brengen met zijn gezin! 

Bedrijfsgrootte: 52 ha
Bouwplan: Pootaardappelen: 25 ha, Graan: 15 ha, 
 Suikerbieten: 7 ha, Verhuur: 5 ha

Elke maand laten we in ‘NAV-er in beeld’ een NAV-lid  
aan het woord. Deze maand Tom Koenraadt, akker- 
bouwer in Middenmeer en regiovoorzitter regio 
Noord-Holland.
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Op 18 mei vond weer de Nationale Bodemtop 
plaats, georganiseerd door het ministerie van LNV. 
Het begin met een plenaire sessie met een panel-
discussie met een melkveehouder, een akkerbou-
wer, Gert Sikken (Cosun) en Anna Zwijnenburg (Van 
tafel naar kavel). Er werden vragen gesteld over hoe 
bereikt kan worden dat alle landbouwbodems in 
2030 duurzaam beheerd worden. De vragen waren 
soms wel erg sturend. Ook werden maatregelen 
verward met doelen, zoals bij de vraag hoe extensi-
vering van de teelt kan worden gerealiseerd. 
Daarna hield Jan Peter Lesschen van WUR een 
lezing over welke maatregelen bijdragen aan de 
diverse doelen voor bodembeheer, zoals klimaat, 
milieu en biodiversiteit. Wat opviel was dat er wel 
maatregelen zijn die veel bijdragen, maar dat de 
kosten daarvan vaak (te) hoog zijn. Ook opvallend 
was de grote bijdrage van de teelt van vangge-
wassen aan de klimaatdoelen, terwijl het ministerie 
dat nu juist uit de ecoregeling heeft gehaald omdat 
het als greenwashing wordt gezien. Er is dus nog 
ruimte om wetenschappelijke resultaten beter te 
integreren in het beleid!
In het tweede deel van de middag waren er diverse 
workshops. Uiteindelijk leeft bij ons de vrees dat 
deze middag niet veel concreets oplevert. En het 
is jammer dat het ministerie het had gepland mid-
denin de voor akkerbouwers drukke voorjaarspe-
riode, waardoor er wederom weinig praktiserende 
boeren aanwezig waren. 

Het Uitvoeringsprogramma van de Waddenagen-
da 2050 is zo goed als gereed. Het Regieteam, 
waarin Aleid Dik de belangen van de gezamenlij-
ke landbouworganisaties vertegenwoordigt, heeft 
de doelen van de verschillende deelprogramma’s 
opgesteld en een aantal initiatieven gedefinieerd. 
Voor de landbouw zijn vooral de Initiatieven ‘Zoet-
waterstrategie voor de landbouw’ en ‘Integrale 
ontwikkeling kustzones’ belangrijk.
Het Ministerie van LNV heeft inmiddels besloten een 
beleidskader Natuur op te stellen voor het gebied en 
wil daar allerlei partijen bij betrekken. Dat bevreemdt 
ons zeer, want daar was nou juist de Waddenagenda  
voor bedoeld! We hopen dan ook dat beide zaken 
samengevoegd worden en LNV niet al het werk van 
het regieteam nog eens gaat overdoen. 

Op 1 juli organiseren we een ledenmiddag bij Leven 
van de Wind in Wieringerwerf. U heeft daarover in-
middels een mail ontvangen. De NAV zal u bijpraten 
over het GLB, het 7e Actieprogramma en andere ac-
tualiteiten. We sluiten af met een barbecue. Er zijn 
voor u geen kosten aan verbonden maar opgeven is 
wel noodzakelijk en wel uiterlijk 27 juni. We hopen 
velen van u daar te ontmoeten! 

NAV Ledenmiddag

22 juni 2022 NAV bestuursvergadering
1 juli 2022 NAV ledenmiddag, Wieringerwerf

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 2023 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 2023 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 9 juli.

En wat deed de NAV nog 
meer in mei?
• De NAV heeft een groep ambtenaren van het ministerie van LNV ontvangen op het bedrijf van Henk 

Janknegt in Zeewolde. Er was een goede uitwisseling over zaken waar de boeren tegen aan lopen 
en wat de problemen zijn met de boereninkomens. En natuurlijk wat het beleid daar aan zou kunnen 
veranderen.

• De NAV heeft het symposium ‘Haver van eigen bodem’ bijgewoond.
• De NAV heeft de ‘agrarische dag’ van het Wetterskip Fryslân bijgewoond. Het bestuur van het water-

schap ging in gesprek met vertegenwoordigers van de agrarische sector. De bijeenkomst vond plaats bij 
proefboerderij SPNA, met een rondleiding langs de proeven over omgaan met verzilting in het program-
ma ‘Zoet op Zout’. Het was nuttig om ruim de tijd te hebben om allerlei raakvlakken tussen waterschap 
en landbouw te bespreken en de bestuurders uit te leggen hoe de landbouw tegen dingen aan kijkt.

• De NAV heeft samen met LTO Noord en NAJK wederom overleg gevoerd over de toekomst van de 
Oostpolder in Groningen. Op deze polder heeft de provincie voorkeursrecht gevestigd. Wij zijn het 
daar niet mee eens omdat het hier om goede landbouwgrond gaat die wij niet willen opofferen voor 
datacenters en natuur. Er komt nu vervolgoverleg over een Landbouw Effect Rapportage.  

mei
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