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Het 7e actieprogramma  
nitraat kan een succes 
worden als overheid, be-
drijfsleven en ketenpartij-
en samen hiervoor verant-
woordelijkheid nemen.

Vrouwen hebben in de 
landbouw altijd een be-
langrijke rol gespeeld, als 
eigenaren en meewerken-
de echtgenotes, maar 
vaak wel onzichtbaar.



COLUMN

Bart Gremmen

F
O

T
O

: 
M

A
R

K
 P

A
S
V

E
E
R

































































Het herstellen van 
het huidige sys-
teem: dat klinkt 
mooi, maar wat 
moet er worden 
hersteld?
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