
 
Overleg LNV 10 juni 2022 
 
Voor 10 juni de onderstaande aanmeldingen voor het overleg met LNV. 
Aanvang:  9.00 uur 
Locatie Den Haag; specificatie volgt/ 
 
Wie heeft zich opgegeven:  
TOG: 
Maurice Koolen (Laarakker) 
Marcel van Rijsingen (RijsingenGreen; vz TOG) 
Marco Bom (Ardo) 
Jean-Paul Tacken (Taco) 
Cees Geven (Telersvereniging De Schakel) 
Geert Hermans 
 
Vigef: Ruben Bringsken (vz) 
 
GroentenFruithuis: Wim Rodenburg 
 
LTO Vollegrondsgroenten: Niels Zuurbier. 
 
Adres en procedure volgt nog (volgens mij paspoort nodig) 
 
LNV mensen:  
Buis, dr. ir. E. (Eke) E.Buis@minlnv.nl;  
Peter Munters   
rol / functie? 
 
 
Belangrijke agendapunten / notities die we opgestuurd hebben:  

- De gewaslijsten, de beperkingen daarvan en de consequenties voor de vollegrondsgroenten 
en industriegroenten sector versus handel.  

o Huidige voorstellen zullen ertoe leiden dat niet alleen de teelten verdwijnen, maar 
ook een groot deel van de teeltbedrijven, handelsbedrijven en snijbedrijven van 
panklare groenten tbv de versmarkt inclusief de levering aan de Nederlandse 
retailers mbt de verwerkende industrie ( conserven en diepvries)zal deze  door 
seizoens verkorting icm het wegvallen van sommige teelten niet meer levensvatbaar 
zijn in Nederland omdat dit economisch niet haalbaar is. Dus ook hier geen 
Nederlands product meer in de supermarkten.  Dit betekent dat zowel vers als 
houdbaar product niet meer van Nederlandse bodem beschikbaar is voor de 
consument.  Heeft LNV zicht op de economische en sociale impact daarvan? 

- Rustgewas lijsten versus rustgewas en bodemverbetering 
- Relatieve winst m.b.t. oppervlakte tuinbouw t.a.v. akkerbouw en veehouderij versus de 

impact op de sectoren. 
- Hoe houden we ruimte voor innovatie. Denk aan intercropping als mogelijke oplossing. Nu 

niet in beeld. Blijft dit wel mogelijk? 
- Administratieve lastenverlichting? Hoe dan? 

  
  
Opmerkingen 

mailto:E.Buis@minlnv.nl


- Als de huidige lijst B1C tabel blijft bestaan, zullen er geen industriegroenten in Nederland 
meer geteeld kunnen worden. Deze zal geïntegreerd moeten worden in de rustgewassenlijst 
B1b. 

o Deze teelten zullen dan verdwijnen uit Nederland en ook de verwerking  en daarmee 
gepaard gaande arbeid zal verdwijnen. Alle inspanningen die de laatste jaren dan zijn 
opgepakt en in de planning staan: “on the way to plannet proof”; “verduurzaming 
teelten” zullen dan teniet gedaan worden. 2030 halen we niet eens.  

o De argumenten, tav bodemverbetering, van de B1C lijst heeft niet direct iets met 
waterkwaliteitsverbetering te maken en de beoordeling van de gewassen in die lijst 
is ook erg arbitrair als het gaat om bodem verbeterende eigenschappen. 

  
- Combinatie teelten. Deze worden nergens benoemd, terwijl dit voor de vollegrondsgroenten 

en industriegroenten erg belangrijk is.  
o Bloemkool; Broccoli; Spinazie, Erwten, sperziebonen, chinese kool etc. worden van in 

een voorteelt en nateelt geteeld. Een definitie van een 100 dagenteelt met een 
vanggewas daarna kan werken om knelpunt deels op te lossen. 

  
- In de gebieden hebben we het over 65 % gras en voederwinning; 30 % akkerbouw en 5 % 

tuinbouw. De tuinbouw oppervlakte is relatief laag. Bij 200.000 Ha Mais is de teelt van 
industriegroeten van 15.000 Ha erg laag, terwijl de economische en sociale impact enorm is 
als die gewassen niet meer in Nederland geteeld kunnen worden. Is er een economische 
doorkijk gemaakt van de impact van de huidige regeling? Het gaat nu erg snel, zonder een 
doorkijk naar de consequenties en mogelijkheden om doelen te bereiken. 

- Van gebied niveau naar perceelniveau in een maatwerk aanpak. Meten is weten, maar dan 
ook transparant en op stroomgebied niveau. Daar willen we aan meewerken om inzichtelijk 
te maken waar knelpunten zitten en welke oplossingen wel of niet werken. 

- Intercropping / strokenteelt: hoe wordt daar tegen aan gekeken. Nu alles dichttimmeren 
voorkomt de innovatie voor de toekomst. 

- Het kan toch niet zo zijn dat de verse spinazie en boontjes uit de buurlanden moeten komen 
en niet meer uit Nederland tijdens grote delen van het huidige binnenlandse seizoen. Als 
gevolg hiervan zullen de Nederlandse groenteketens het economisch niet kunnen halen tov 
van bv Duitse groentebedrijven. Men kan zonder teelt op zand en löss geen voldoende zeker 
en voldoende lang seizoen waarborgen voor de Nederlandse retail. De periode om te 
verdienen wordt te kort tov het import seizoen… 

  
 
 


