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Het Ministerie van LNV en het Ministerie van I&W 
hebben op 25 november vier Kamerbrieven met 
onderliggende documenten uitgebracht. Veel 
gaat over stikstof en raakt de akkerbouw minder, 
maar ook voor ons hebben de plannen mogelijk 
grote gevolgen. We proberen u wegwijs te maken.

Toekomst van de landbouw
Adema presenteert een toekomstvisie op de land-
bouw: landbouw blijft een belangrijke strategische 
sector met een maatschappelijke functie, de keten 
moet in balans zijn met de natuur, boeren worden 
vanuit de keten ondersteund bij verduurzamen en de 
boer staat aan het roer bij het realiseren van de transi-
tieopgaven door zelf keuzes te kunnen maken (sturen 
op doelen in plaats van maatregelen opleggen). Ook 
Adema blijft aan het concept kringlooplandbouw 
hechten, maar definieert dit breder dan zijn voorgan-
ger Schouten: kringlooplandbouw betekent sluiten 
van plantaardige en dierlijke kringlopen én een beter 
verdienvermogen voor boeren én minder emissies 
én meer biodiversiteit. Dat komt aardig in de buurt 
van de NAV-missie ‘maatschappelijk en economisch 
duurzame akkerbouw’. Ook wijst Adema er op dat 
boeren die voldoen aan de algemene opgaven een 
rendabele bedrijfsvoering moeten kunnen realiseren. 
De doelen staan voor een deel vast, nl. voor natuur, 
water en klimaat. Adema signaleert dat het niet een-
voudig zal zijn om over te stappen op doelsturing in 
het beleid, maar belooft om kritisch te kijken naar de 
regelgeving. Voor boeren zijn er diverse opties: door-
ontwikkelen, omschakelen, verplaatsen of stoppen. 
Bij omschakelen ziet Adema een grote rol voor o.a. 
natuurinclusieve landbouw, hernieuwbare energie, 
eiwittransitie, het telen van biobased materialen voor 
de bouw en multifunctionele bedrijven. Doorontwik-
kelen betreft o.a. hightech (precisielandbouw) en ex-
tensiveren. De keten moet wat Adema betreft een 
niet-vrijblijvende bijdrage aan de transitie leveren 
met afrekenbare doelen.
Adema wil in maart/april 2023 een landbouwakkoord  
sluiten over de toekomst van de primaire bedrijven. 
Dit akkoord moet duidelijkheid geven voor de ko-
mende 20 jaar. De NAV vindt dat ook duidelijk moet 
worden welke en hoeveel landbouw men in 2040 
nog wil hebben. Over de opzet van de onderhande-
lingen en deelname is nog discussie: zie Kader.

Water en Bodem sturend
Ook belangrijk is de brief van minister Harbers: ‘Wa-
ter en Bodem sturend’, met ingrijpende keuzes voor 
de inrichting van Nederland. Uitgangspunten zijn: nú 

de problemen aanpakken en niet afwentelen op de 
toekomst of op andere gebieden, meer rekening hou-
den met extremen, integrale aanpak water en bodem, 
minder afdekken, vergraven en verontreinigen. In de 
veenweidegebieden moet het waterpeil omhoog om 
oxidatie van veen te voorkomen, op zandgronden om 
beter bestand te zijn tegen droogte. Én: verzilting te-
gengaan kan niet meer op elk moment worden gega-
randeerd. Dat laatste is essentieel voor de akkerbou-
wers in met name Zeeland en de noordelijke kleischil. 
Rijk en waterschappen zullen zich blijven inzetten, 
maar de landbouw moet weerbaarder worden tegen 
verzilting. Het nathouden van veen zal in de toekomst 
vaker voorrang krijgen boven verzilting tegengaan. 
Ook moet er meer ruimte komen voor o.a. waterop-
slag. En men wil de biodiversiteit op dijken vergro-
ten. Dit kan nog wel eens een bron van ziekten en 
plagen worden in naastgelegen percelen.
Goed nieuws is dat Harbers vast wil leggen dat land-
bouwgrond behouden moet blijven, conform zowel 
moties als de adviezen van Remkes. De NAV pleit hier 
al langer voor en hoopt dat dit nu wordt uitgevoerd.

Twee brieven over stikstof en NPLG
Minister Van der Wal heeft twee Kamerbrieven ge-
stuurd, één over de ‘Voortgang integrale aanpak 
landelijk gebied’ en één over ‘Voortgang NPLG’ (Na-
tionaal Programma Landelijk Gebied). De eerste gaat 
veel over de stikstofproblematiek en oplossingen voor 
de PAS melders. In de tweede brief worden doelen 
genoemd voor natuur, water, klimaat en 10% groen-
blauwe dooradering. Provincies krijgen veel vrijheid 
om zelf zaken in te richten hoe ze willen. Belangrijk 
is dat alle betrokkenen aan tafel zitten, maar het is de 
NAV niet duidelijk hoe de provincies te werk gaan bij 
het uitkiezen van gesprekspartners. Opvallend is ook 
dat behoud van voedselproductie nergens genoemd 
wordt als één van de doelen van NPLG. Wel wordt 
beschermen van landbouwgrond genoemd, maar 
niet welke productie daar dan op mag plaatsvinden. 
Gevaarlijker dan deze beide brieven is het onder-
liggende Ontwikkeldocument, een soort leidraad 
voor de provincies. De NAV heeft met verontrusting 
kennis genomen van de in dat Ontwikkeldocument 
genoemde overgangsgebieden. Dit zijn gebieden 
grenzend aan Natura2000 gebieden waar alleen 
natuurinclusieve kringlooplandbouw mag plaatsvin-
den. Dit komt overeen met de zonering die Remkes 
ook adviseerde. Een motie van Vestering en Van 
Campen om alle plannen gebaseerd op zo’n zone-
ring te stoppen is aangenomen in de Tweede Kamer. 
In de brieven staan ze ook niet, maar dus wel in de 

leidraad voor provincies. Dit levert grote problemen 
op voor de akkerbouw, die in Zeeland, Flevoland, 
kop van Noord-Holland, en Friese en Groningse 
kleischil grenst aan Natura2000 gebieden.

Conclusie NAV
De NAV is het eens met beschermen van landbouw-
grond tegen functieverandering. Wij zijn tegen het 
instellen van overgangsgebieden en roepen minis-
ter Van der Wal op om de motie van Vestering en 
Van Campen gewoon uit te voeren. Een en ander 
moet goed geregeld worden in het Landbouwak-
koord. De gevolgen van het liberale landbouwbe-
leid en de handelsverdragen blijven onderbelicht. 
Als die basis van het huidige landbouwbeleid niet 
aangepast wordt, zal er geen duurzaam perspectief 
voor boeren komen. De overheid moet kunnen en 
durven ingrijpen in de markt om er voor te zorgen 
dat boeren een kostendekkende prijs uit de markt 
kunnen krijgen. Alleen omschakelen naar kringloop-
landbouw (wat dat dan ook is) en de ondersteuning 
vanuit de keten zal onvoldoende zijn. Ook moet 
er een behoorlijk verdienmodel komen voor maat-
schappelijke diensten, op basis van gederfd ren-
dement. Het beleid moet niet meer gericht zijn op 
doelen halen door boeren in hun bedrijfsvoering te 
beperken, maar moet juist stimuleren om de door 
de maatschappij gewenste kant op te gaan. Bij het 
vaststellen van een Landbouwakkoord is volgens 
de NAV een gedegen impactanalyse van alle plan-
nen nodig op het inkomen van boeren, de leefbaar-
heid op het platteland, de voedselproductie en de 
voedselzekerheid.  

Valse start Landbouwakkoord
Begin december werd duidelijk, dat anders dan 
eerder door Adema werd gesuggereerd, het land-
bouwakkoord zal worden gesloten met LTO, NAJK, 
Agractie en Biohuis vanuit de landbouw en verder 
medeoverheden, ketenpartijen en natuurorganisaties 
aan de ‘hoofdtafel’. De overige belangenbehartigers 
van de G8/G9, waaronder de NAV, zijn uitgenodigd 
om eens in de zes weken aan een ‘bijzettafel’ te 
’worden bijgepraat’. Dat is natuurlijk absurd en de 
vakbonden hebben ook direct gezamenlijk bij Ade-
ma aangegeven dat wij ons niet vertegenwoordigd 
voelen door de vier gekozen belangenbehartigers. 
Het kan toch niet zo zijn dat het ministerie/de mi-
nister bepaalt wie er voor de sector onderhandelt 
en namens de héle sector een handtekening zet! 
Zeker gezien de bijdrage die akkerbouw kan le-
veren aan de doelen, moet onze sector duidelijk 
vertegenwoordigd zijn. Bij het ter perse gaan van 
dit nummer was deze kwestie nog niet opgelost. 
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NAV probeert u wegwijs te maken in alle plannen



Tot vervelens toe sprokkelen we informatie bij elkaar 
over de wet- en regelgeving waar u als akkerbouwer 
volgend jaar mee te maken krijgt. Het blijft allemaal 
veel te laat, maar ook deze maand zijn er weer za-
ken helder geworden. Daarbij willen we wel stellen 
dat wekelijks technisch overleg met het ministerie 
van LNV en RVO, waar Aleid Dik namens de NAV aan 
deelneemt, zijn vruchten begint af te werpen. Daar-
naast hebben we als akkerbouwsector overleg ge-
had met minister Adema om de onmogelijkheid van 
de regels te bespreken en oplossingen te zoeken.

1. Het GLB
Nationaal Strategisch Plan gepubliceerd
Op 8 november is de ‘Uitvoeringsregeling GLB 2023’ 
gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee van 
kracht geworden (voor wie alle details wil nalezen: 
zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29696.
html). Maar bij een aantal zaken gaat het om de 
nadere invulling. Deze worden steeds in het weke-
lijks technisch overleg besproken. Op 29 november 
heeft Adema in een Kamerbrief duidelijkheid gege-
ven over één van de basisvoorwaarden in het GLB,  
nl. GLMC6. In deze voorwaarde staat dat u in de 
zomer 6 weken bedekking moet hebben tussen  
1 augustus en 21 oktober op zware klei en 8 weken 
tussen 1 augustus en 30 november op overige klei-
gronden. Omdat er geen grondsoortenkaart is, heeft 
Adema besloten dat in 2023 op alle kleigronden de 
8 weken regel geldt. Deze bedekking moet op 80% 
van de percelen zijn. Niet aaneengesloten, dus het 
oude gewas telt tot de oogst en een eventueel nieuw 
gewas telt vanaf inzaaien, niet pas vanaf opkomst. 
Ook gewasresten tellen mee, evenals wat er nog ligt 
na NKG.

Coulance
Adema heeft op 14 november in een Kamerbrief uit-
gelegd hoe hij in 2023 met ‘fouten’ wil omgaan. Hij 
erkent dat alle besluiten en informatie veel te laat be-
kend zijn en er dus van boeren niet verwacht mag 

worden dat ze in één keer alles foutloos uitvoeren. 
Het is de bedoeling dat RVO zich vanaf nu opstelt 
als welwillende coach en vraagbaak, in plaats van als 
strenge toezichthouder. Dat u en wij daar nog even 
aan moeten wennen is niet raar, ook bij RVO zelf is 
deze omslag nog een uitdaging. Maar het beleid 
komt er in het kort op neer, dat u bij de gecombineer-
de opgave alles moet en kan aanmelden en dat u wat 
u niet uitvoert dan nog tot 15 oktober weer kunt te-
rugtrekken. Pas na 30 november wordt gekeken wat 
u echt heeft gedaan in bijvoorbeeld de ecoregeling 
en daar wordt u dan voor beloond. Foutief inteke-
nen, problemen over percelen, onduidelijkheid over 
landschapselementen e.d. zal niet tot boetes en kor-
tingen leiden in 2023, omdat de Rijksoverheid haar 
informatie en kaarten niet op tijd op orde heeft.

Online tool
De online tool voor ecoregeling en ANLb is ver-
nieuwd. De nieuwe versie staat op de RVO website 
en kan worden getest. Bufferstroken en landschap-
selementen staan er nog niet in, die volgen pas in de 
versie van februari/maart. Als u vragen of opmerkin-
gen heeft over de tool dan kunt u die melden aan de 
NAV via info@nav.nl. Wij verzamelen de informatie en 
delen deze in het technisch overleg met LNV en RVO.

2. het 7e Actieprogramma
Eindelijk werd op 2 december duidelijk hoe het ver-
der gaat met het 7e Actieprogramma. Daarbij zijn 
vooral de bufferstroken, de verplichte inzaai van 
vanggewassen voor 1 oktober op zand en löss en de 
nieuwe uitrijdperiode belangrijk voor de akkerbouw. 

Bufferstroken en samenhang met GLB
Wat de bufferstroken betreft: deze worden nog niet 
wettelijk verplicht in 2023, omdat de wetgeving pas 
op zijn vroegst in juni 2023 klaar is. Wel moet u er 
dan in zomer/herfst van 2023 al van uitgaan dat de 
bufferstroken in 2024 verplicht zijn. Voor 2023 bete-
kent dit concreet, dat u de huidige teeltvrije zones uit 

het Activiteitenbesluit moet aanhouden. In het GLB 
wordt in de basisvoorwaarden (GLMC4) gesproken 
over bufferzones. Deze basisvoorwaarde gaat wél 
gelden in 2023. Maar: als u niet aan de basisvoor-
waarden voldoet krijgt u korting op de bedrijfstoe-
slag van 3%. U mag dan nog wel meedoen aan de 
ecoregeling en het ANLb. Het kan zijn dat betelen 
van de bufferzone meer oplevert dan de kosten van 
de korting. Op de bufferzones mag wel geteeld wor-
den op het deel wat breder is dan de teeltvrije zone, 
maar mogen geen bemesting en gewasbescher-
ming worden toegepast. RVO komt eind december 
met een plaatje van wat er nu precies wel en niet 
mag op bufferstroken in samenhang met de ecore-
geling van het GLB en het ANLb.

Vanggewassen en winterteelten
In het 7e Actieprogramma staat ook, dat op zand en 
löss vanggewassen moeten worden ingezaaid voor 
1 oktober, tenzij op dat perceel een wintergewas 
staat. De lijst met vanggewassen en wintergewassen 
heeft open gestaan voor consultatie. Ook de NAV 
heeft uiteraard een zienswijze ingediend (zie www.
nav.nl/2022/11/zienswijze-nav-op-gewaslijsten- 
vanggewassen-en-wintergewassen/). Er zijn heel 
veel zienswijzen ingediend horen wij. Adema heeft 
nu besloten, dat ook deze verplichting om voor 1 
oktober een vanggewas in te zaaien niet van kracht 
wordt in 2023. Eerst worden de lijsten bijgesteld en 
moet de wetgeving in orde worden gemaakt. De mi-
nister dringt er wel op aan om zoveel mogelijk bij te 
dragen aan de doelen voor waterkwaliteit door waar 
het kan wel vroeg een vanggewas in te zaaien. 

Uitrijdperiode mest
De uitrijdperiode voor strorijke mest, drijfmest en 
vloeibaar zuiveringsslib verandert wel al in 2023,  
nl. van 15 februari als begin van de periode naar 
15 maart, tenzij er sprake is van een vroege teelt. U 
kunt bij RVO per perceel hiervoor ontheffing vragen 
als u toch al tussen 15 februari en 15 maart mest 
wilt uitrijden. 
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De natuur heeft medio november een streep gezet 
onder de zachte herfst middels een aantal zware 

nachtvorsten, in Oost-Neder-
land zelfs uitmondend in mati-
ge vorst. Dientengevolge is er 
al schade aan nog ongeoogste 
akkerbouwproducten. Cosun 
heeft daartoe voor de bieten-
telers een vervoegde levering 
en boeteregeling afgekondigd. 

Deze vroege kou is symbolisch voor alle problema-
tiek waarmee de landbouw momenteel te maken 
heeft. Niet enkel de stijgende kosten als gevolg van 
inflatie en de oorlog in de Oekraïne, maar vooral ook 
de gebrekkige regelgeving en implementatie van het 
nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, het 7e 
actieprogramma nitraat en vooral ook alle plannen 
die voort kunnen vloeien uit de onlangs gepubliceer-
de Kamerbrieven. Wanneer de desastreuze aanpak 
van de PAS-problematiek maatgevend is voor het 
empathisch vermogen van onze overheid, dan gaan 

we nog een koude en gure tijd tegemoet...

De rode draad in de diverse ‘november Kamerbrie-
ven’ behelst het grondgebruik. Zowel bemesting, het 
voorkomen van verzilting en het vrije gebruiksrecht 
worden ter discussie gesteld in veel van onze ak-
kerbouwgebieden. Zowel langs de kustwateren van 
Waddenzee, IJsselmeer, de Zeeuwse en Zuid-Hol-
landse wateren als de binnenlandse natuur- en 
N2000 gebieden liggen er claims op bufferzones en 
afwaardering van gronden! In dat licht is de huidige 
stikstofproblematiek nog maar ‘kinderspel’... Aan 
de andere kant erkent de regering wel dat de land-
bouw onontbeerlijk is voor de voedselvoorziening 
en voor een belangrijk deel van de klimaatopgaven, 
zoals vermindering van de emissie en opslag van 
CO2. Maar ondanks gesuggereerde potten geld ligt 
er geen verdienmodel onder alle plannen. Enkel de 
boterzachte aankondiging dat ook de toeleverende 
en afnemende sectoren van landbouw hun steen-
tje moeten bijdragen. Maar de wijze waarop is nog 

een ‘zwart gat’, waarbij de speelruimte voor lidstaat 
Nederland van de EU met haar vrij verkeer van goe-
deren uiterst beperkt is. Naast dat er geen antwoord 
is op het verdienmodel voor de boer, is er ook geen 
antwoord hoe de toeleverende en verwerkende in-
dustrie kan overleven, zonder de kosten ook nog 
eens op het boerenerf neer te leggen. 

Het is duidelijk dat de landbouw, maar ook Neder-
land deze grote ‘verbouwing’ niet aan kan. Derhalve 
moeten álle boerengeledingen aan tafel voor een 
toekomstgericht landbouwakkoord. De eerste op-
dracht moet dan zijn om onze overheid ‘bij zinnen’ 
te krijgen en duidelijk maken dat men zich niet moet 
laten leiden door ‘sprookjes’. En dan in stap 2 te 
komen tot realistische duurzame (ook economisch!) 
plannen in de context van een open Europese markt. 
Namens de NAV wens ik u allemaal veel warmte toe 
bij de aanstaande feestdagen en voor het komende 
jaar veel gezondheid en voorspoed.
 Teun de Jong
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Kou in de lucht

Eindelijk iets meer duidelijkheid: GLB en 7e AP
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Berend Jansema: 
‘Het is de vraag of areaal zetmeelaardappelen behouden kan blijven.’
Introductie
Deze maand interviewen we Berend Jansema (49), 
akkerbouwer met sinds kort ook jongvee in Sellin-
gen in Zuidoost-Groningen. De overerving van de 
boerderij in de familie is bij de Jansema´s wat anders 
gelopen dan normaal. De vader van Berend kocht 
de boerderij van zijn grootouders, nadat deze 9 jaar 
verhuurd was geweest. Maar de opa van Berend 
had een boerderij bij het Schildmeer. Toen hij stopte 
heeft Berend die boerderij gepacht en werd de grond 
van beide boerderijen voortaan samen bewerkt. Be-
rend kwam al jong in maatschap, in 1995. Berend 
vertelt daarover: ‘Mijn vader was toe aan een nieuwe 
uitdaging, dus toen ik in de maatschap kwam ver-
trok hij naar Rusland. Daar heeft hij zeven jaar op 
projecten gewerkt. Vroeger begreep ik niet goed dat 
mijn vader die stap zette, maar nu merk ik dat ik ook 
regelmatig toe ben aan een nieuwe uitdaging. Mijn 
vader was in die tijd steeds drie weken weg en één 
week thuis. Ik kreeg dus al vroeg veel verantwoorde-
lijkheid. In die week dat mijn vader thuis was waren 
er wel eens discussies…’ Berend wilde altijd al boer 
worden. Na de brugklas, waar bleek dat al het theo-
retisch leren niets voor hem was, kreeg hij het advies 
om een praktijkopleiding te volgen. Zo doorliep hij de 
lagere en middelbare landbouwschool.
Berend is getrouwd met Gwendolyn en samen 
hebben ze twee dochters, nu 22 en 20 jaar oud. De 
jongste is student fysiotherapeut en de oudste is 
bezig met de opleiding bankwezen en verzekering 
en werkt op de administratie van een gevangenis. Zij 
doet de boekhouding van de boerderij.
Berends vrouw Gwendolyn runt een succesvolle 
Bed & Breakfast. De zorgboerderij die ze eerst had 
leverde te veel problemen op met werkdruk en re-
gels. In mei 2022 is de B&B uitgebreid met nog een 
appartement. Ze houdt de prijzen laag zodat een 
verblijf voor meer mensen betaalbaar is.

Verbreden en extensiveren
De boerderij van Berend beslaat 180 ha, waarvan 
140 ha in eigendom is. De boerderij bij het Schild-
meer werd verkocht aan de provincie Groningen 
voor uitbreiding van de provinciale weg. Recent 
heeft Berend 80 ha aangekocht dicht bij zijn boerde-
rij en 80 ha wat verder weg liggende grond verkocht. 
Op de nieuw aangekochte grond stonden ook een 
schuur en twee woningen en alle vergunningen voor 

veehouderij waren al op orde. Berend wilde zijn ak-
kerbouwbedrijf al langer extensiveren en dat doet 
hij nu door te combineren met grootbrengen van 
vrouwelijk jongvee. Hij teelt nu 1 op 3 zetmeelaard-
appelen in plaats van 1 op 2 en teelt ook meer graan 
en wat maïs voor veevoer. In totaal heeft hij nu 60 
ha zetmeelaardappelen, 45 ha suikerbieten, 20 ha 
gerst, 20 ha zaaiuien en 15 ha snijmais. Op de rest 
wil hij volgend jaar eiwitgewassen voor veevoer gaan 
telen.
De zetmeelaardappelen teelt hij voor Avebe en TBM 
pootgoed. Avebe geeft goed rendement. Ze hebben 
veel geïnnoveerd toen de nood hoog werd. Berend 
zegt over Avebe: ‘Ook Avebe heeft natuurlijk last van 
de stijgende kosten. Ik vraag me ook af of ze hun 
areaal wel kunnen behouden als de teelt extensiever 
moet. Je ziet dat 1 op 2 het maximaal haalbare is, 
maar dat lijkt te gaan extensiveren naar 1 op 3 of 
1 op 4. De opbrengst wordt dan misschien wel iets 
beter. Ik zie ook nog een gevaar in het wegvallen van 
gewasbeschermingsmiddelen.’ Berend signaleert 
ook dat er weinig grond is om op uit te breiden. Er 
vindt in het gebied veel grondruil plaats om 1 op 2 te 
kunnen telen.

Vezelhennep
Berend heeft ook een jaar of acht vezelhennep ge-
teeld. Daar is hij mee gestopt omdat hij de grond nu 
gebruikt voor voerproductie voor het jongvee. De 
hennepteelt heeft een saldo van €1000/ha. Berend 
vertelt erover: ‘De teelt wordt helemaal gedaan door 
Dunagro. Alleen het bemesten deed ik zelf, zo’n  
20 kuub varkensdrijfmest. Verder doen zij alles, van 
zaaien tot oogsten. Het is een heel duurzaam ge-
was: er worden geen gewasbeschermingsmiddelen 
in gebruikt en het wortelt diep waardoor het goed is 
voor de bodem. Het is dan ook heel vreemd dat het 
ministerie hennep niet op de lijst van rustgewassen 
heeft gezet.’

Regelgeving
Als vanzelf komen we dan op andere zaken van het 
ministerie die Berend vreemd vindt. ‘Het is onbegrij-
pelijk dat er nu, een maand voor het GLB in gaat, 
nog zoveel onduidelijk is. Ik ben naar een avond van 
het ministerie en RVO geweest, maar daar werd ik 
niet veel wijzer van. Ik zit ook al met een adviseur om 
tafel, maar eerst moet alles definitief duidelijk zijn. 

Dat geldt ook voor het 7e Actieprogramma. We heb-
ben nu besloten om hier in de buurt met een aantal 
boeren een avond te organiseren met adviseurs, om 
te zien of we het dan helder krijgen.’

De NAV
Over de NAV zegt Berend: ‘Het is goed dat er een 
onafhankelijke belangenbehartiger is voor de pure 
akkerbouwbelangen. Ik kan me wel voorstellen dat 
het voor de NAV ook wel eens frustrerend is als er 
onvoldoende wordt gedaan met de input. Dan lijkt 
het misschien net alsof er ‘niks’ lukt, maar ik ben blij 
dat de NAV wel aan tafel zit.’ 

De toekomst
Berend en zijn vrouw zijn tevreden over hoe de za-
ken nu lopen. Ze hebben een multifunctioneel be-
drijf, sinds kort ook nog eens gemengd in plaats 
van alleen akkerbouw. Berend zegt daarover: ‘De 
manier waarop wij het bedrijf nu hebben opgezet 
geeft spreiding van de risico’s en daardoor meer ze-
kerheid. Bovendien ben ik net als mijn vader, ik heb 
af en toe een nieuwe uitdaging nodig. Voorlopig heb 
ik die met het jongvee, maar wie weet wat we over 
een aantal jaar nog gaan oppakken.’ Berend ziet de 
toekomst voor zijn eigen bedrijf dus wel rooskleu-
rig in. Wel zegt hij: ‘Ik maak me wel zorgen over de 
toekomst van de landbouw in Nederland. Men denkt 
veel te licht over de gevolgen van drastische krimp. 
En niemand lijkt meer te weten waar het voedsel 
vandaan komt. De oorlog in Oekraïne helpt wel iets 
in de bewustwording dat we voor de voedselpro-
ductie niet te veel afhankelijk moeten worden van 
het buitenland, maar dat besef moet nog veel groter 
worden.’ En met deze woorden beëindigen we het 
gesprek en laten we Berend vertrekken naar zijn vol-
leybaltraining. 

Bedrijfsgrootte:  180 ha
Bouwplan:  60 ha zetmeelaardappelen
 45 ha suikerbieten
 20 ha zomer- en wintergerst
 20 ha zaaiuien
 15 ha snijmais
 20 ha eiwitgewassen voor
  veevoer

Elke maand laten we in ‘NAV’er in beeld’ een NAV-
lid aan het woord. Deze maand Berend Jansema,  
akkerbouwer in zuidoost Groningen met sinds kort 
ook jongvee.



4 GENOEG IS BETER

vervolg van pagina 2 
Eindelijk iets meer duidelijkheid: GLB en 
7e AP
Conclusie
Onder veel druk en met veel overleg lijkt er nu toch 
een redelijk werkbaar pakket te liggen voor 2023. 
Daarbij is het in 2023 ook makkelijker geworden om 
in te stappen in de ecoregeling. Groot probleem is 
nog wel het ANLb. Veel boeren aarzelen om daar 
aan mee te doen, omdat men zich vastlegt voor  
6 jaar en niet duidelijk is waar men precies voor te-
kent. De NAV hoopt toch op grote deelname aan het 
ANLb en we zien dat BoerenNatuur er alles aan doet 
om de zaken goed te regelen.
Wat ons opvalt in het GLB en wat we ook terug ho-
ren uit de nieuwe reeks voorlichtingsbijeenkomsten 
is dat het niet meer gaat over voedselproductie, alsof 
dat bijzaak is. Het eerste doel van de Europese wet, 
nl. voedselzekerheid door een behoorlijk inkomen 
voor boeren, lijkt in de Nederlandse invulling geheel 

achter de horizon te zijn verdwenen. GroenLinks en 
PvdA pleiten er voor alleen nog maar te belonen 
voor duurzaamheid en de algemene bedrijfstoesla-
gen achterwege te laten. PvdD vindt de coulance 
onzin en wil gewoon dat de minister de boeren niet 
verleidt om mee te doen met het GLB, maar strenge-
re regels oplegt. Gelukkig heeft deze nieuwe minister 
wel door dat voedselproductie en voedselzekerheid 
zijn aandacht verdienen en antwoordt dan ook in die 
trant op bovenstaande partijen.
Onze conclusie is, dat het GLB wellicht in 2023 
werkbaarder is geworden dan eerst leek, maar de 
NAV blijft voorstander van inkomen uit de markt ha-
len. Wij zullen dan ook blijven pleiten voor econo-
mische rentabiliteit van onze familiebedrijven zonder 
afhankelijkheid van subsidies. Maar totdat dat zo 
is, zullen we ons blijven inzetten voor een werkbaar 
GLB. Vanaf januari wordt met LNV bekeken hoe de 
ecoregeling voor 2024 kan worden verbreed voor de 
akkerbouw, zoals eerder toegezegd. 

19 december 2022 Werkgroep 
 Consumptieaardappelen
21 december 2022 NAV bestuursvergadering
12 januari 2023 Werkgroep Granen

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 € 50,-. 
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 € 50,-.

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
Johan Koop
06 - 52 31 20 04

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 7 januari.

En wat deed de NAV nog 
meer in november?
• De NAV heeft deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van de G8/G9 en van de vakbonden, over de toe-

komst van de landbouw. Daarbij hebben we samen met de andere vakbonden ook gesproken met iemand 
van de WUR over de economische kant.

• Samen met LTO en GrAJK heeft de NAV Remt Meijer voorgedragen om de landbouwkant te vertegen-
woordigen bij het opstellen van de Landbouw Effect Rapportage van de herinrichting van de Oostpolder 
in Groningen tot industriegebied.

• De NAV heeft deelgenomen aan vergaderingen van de Commissie Onderzoek & Innovatie, de Sectie Teelt 
en het bestuur van de BO Akkerbouw. Daarin is o.a. gesproken over welke projecten in aanmerking komen 
voor financiering.

• De NAV heeft deelgenomen aan de bijeenkomst ‘Het klimaat de baas’, georganiseerd door de BO Akker-
bouw. Hierin werd door enkele akkerbouwers toegelicht hoe zij op hun bedrijf omgaan met zaken die met 
water, verzilting en klimaat te maken hebben. U vindt een uitgebreid verslag op de website van de BO: 
www.bo-akkerbouw.nl. 

• De NAV heeft deelgenomen aan een bijeenkomst waar onderzoekers van diverse projecten over akker-
bouw en verzilting gegevens en ervaringen uitwisselden. Het is de bedoeling deze groep regelmatig bij 
elkaar te brengen.

• Wekelijks vindt er op maandagochtend overleg plaats binnen het consortium wat zich met het 7e Actiepro-
gramma en de maatwerkaanpak bezighoudt. Ook wekelijks neemt de NAV deel aan technisch overleg met 
LNV en RVO over het GLB. In november leidde dit tot een meer strategisch overleg met minister Adema 
en diverse directeuren van LNV.

• De NAV heeft de door de NAO georganiseerde bijeenkomst Growth bijgewoond in Nieuwspoort en daar 
met diverse Kamerleden gesproken.  

november
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