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Schisma in aardappelclub Opperd• 
OPPERDOES - Enkele kleine telers van 
de Coöperatieve pootaardappel
vereniging De Opperdoezer Ronde 
eisen het aftreden van het bestuur. 
De groep ambachtelijke boeren 
vindt dat ze wordt achtergesteld ten 
opzichte van de grote telers. 

D
e onvrede over het beleid van de 
vereniging kwam af gelopen week 
nog eens naar voren tijdens een 

ledenvergadering. Iets minder dan de 
helft van de leden (veertien) verliet uit 
protest de vergadering voortijdig. 

Het conflict werd daarvoor al op 
scherp gezet door de rechtszaak die de 
gebroeders Cees en Dirk Kee hebben 
aangespannen tegen de vereniging. De 
broers eisten 8000 kilo pootgoed extra 
van de vereniging. Die stelde daar tegen
over dat alle leden 15 procent minder 
pootgoed krijgen opgelegd om overpro
ductie te voorkomen. 

De rechter stelde de coöperatie in 
het gelijk. Tijdens de ledenvergadering 
kreeg het voorstel van het bestuur een 
meerderheid. Cees Kee beraadt zich nog 
over de stappen die hij gaat zetten nu 
hij bakzeil heeft gehaald bij de rechter 
en tijdens de ledenvergadering. Kee is 
niet verrast dat een meerderheid van de 
leden voor krimp heeft gestemd. ,,Het 
stemmenrecht in de vereniging zit zo in 
elkaar dat elke ton aan geteelde aardap
pelen een stem oplevert. De grote telers 
hebben dus een grotere stem. Wij willen 
dat iedere teler een stem krijgt." 

Frfts Jelsma inspecteert zijn Opperdoezer Rondes. Hij rooit alles met de hand en niet te veel in een keer zodat hij de vroege markt niet ver-

pest. Jelsma speelt voor zover bekend geen rol in het conflict binnen de pootaardappelvereniging. Foto: Theo Groot 

Volgens Hero Stam, ambachtelijk 
aardappelboer in Opperdoes, liggen de 
wortels van het conflict veel dieper. ,,Bin
nen de vereniging zitten telers die op de 
oorspronkelijke manier telen en boeren 
die grootschalig en machinaal te werk 
gaan." 

Wat Stam betreft verdient de Opper
doezer Ronde niets minder dan een 

ambachtelijke behandeling. De aard
appel heeft van de EU een Beschermde 
oorsprongsbenaming (BOB) gekregen. 
Dit betekent dat geen enkele andere 
aardappel onder deze naam op de markt 
gebracht mag worden \Ye'lke niet in 
Opperdoes is geteeld. 

Stani: ,,Ik ben enorm trots op die 
status en zie het als zijn verantwoor-

delijkheid om de hoogst mogelijke kwa
liteit te leveren. De Opperdoezer Ronde 
is bovendien een kwetsbare aardappel 
die vraagt om een delicate behande
ling. Ik rooi alles met de hand. Daar
naast krijgen ze voldoende ruimte om 
te groeien. Een hectare levert ongeveer 
15 ton op. Bij een grootschalige boer is 
dat 35 ton." 
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'Maïsteelt is schadelijk voor veenweidebodem' Zeven agrariërs in West krijgen ko 

WEST-NEDERLAND - Zeven agrariërs in West-Nederland hebben 
onderscheiding ontvangen. Hier het overzicht met hun belangrijl 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau zijn: 

WEST - Een groep boeren uit Midden
Delfland en de boeren van zuivelaar 
de Natuurhoeve in Benschop wer
ken met het 'kringlooprapport', een 
systeem om duurzaamheidspresta
ties vast te leggen. Vorig weekend 
ontvingen zij hun eerste certificaat 
van BV Boerenverstand. Ontwikke
laar Frank Verhoeven pleitte tijdens 
de uitreiking op de Natuurhoeve 
voor een andere manier van voeren. 

U pleit voor hooi in het rantsoen, 
boven ma:;s? 

"Melkveehouders voeren al snel teveel 
maïs, uit gewoonte. In het veenweidege
bied is maïsteelt helemaal niet goed voor 

de bodem. Het is ook niet nodig. Beter 
kunnen zij zich focussen op een afgewo
gen mix van vroeg gemaaid eiwitrijk gras, 
structuurrijk gras van latere snede en 
hooi. Eventueel aangevuld met bierbostel. 
Je moet wel in staat zijn dit gemengd te 
voeren. Door een snede niet in zijn geheel 
in te kuilen, maar te bewaren in balen met 
daarop oogstdatum en perceel kan dat 
prima. Dit vraagt uiteraard om een inves
tering, maar zo kun je wel maïs vervangen 
door goed, eigen voer." 

U bent tegen graslandvernieuwing? 
,,Voor een duurzame melkveehou

derij in het veenweidegebied moet je van 
je grasland afblijven. Daarom pleit ik 

voor premies op op langdurig grasland, 
om ploegen en scheuren te verminderen. 
Ondergronds valt namelijk nog veel winst 
te boeken, voor de melkveehouder en tegen 
de klimaatverandering. Een oude grasmat 
heeft een enorm diep wortelstelsel. Dat heb 
je nodig om voldoende water en C0
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houden. Intensieve maïsteelt schaadt het 
wortelstelsel, zelfs voorgoed." 

Waarom is productie per koe onbe
langrijk bij kringlooplandbouw? 

,,Melkveehouders die willen verduur
zamen moeten om te beginnen het adagi
um 'productie per koe vergroten' loslaten. 
De productie per koe is geen doel op zich
zelf, maar een resultaat van de inspannin
gen die je als boer doet op alle facetten van 
je bedrijfsvoering. Het gaat bij ons juist om 
een lagere kostprijs waarbij je alle factoren 
meerekent en het rendement dat je haalt 
op je eigen voer. Het is de kunst om alles op 
het juiste moment te doen, ook bemesten, 
zaaien en mJaien." 

Past jullie aanpak goed bij het veen
weidegebied? 

,Ja, boeren die scoren met het kring
loopverhaal laten zien aan de sainenle
ving dat ze goed bezig zijn met verduur
zaming en met hun bedrijfsmanagement. 
tiet opent waarschijnlijk makkelijker deu
ren bij het verkrijgen van financiering of 
vergunningen. Wai1t banken willen zich 
met zulke boeren graag profileren. Boven
dien liggen er nergens zoveel kansen voor 
verbreding als hier, met zoveel steden en 
burgers in de nabijheid. Ik zie veel kansen 
voor boeren in het Groene Hart om hun 
verhaal te verkopen aan de stedeling, kijk 
rnrnr hP.t voorhP.Plrl v:m tiP N::itnnrh�vP." 

• Frans Kramer uit Zuid-Scharwoude; bestuurder van de zuurkc
terij Kramer & Zonen.

• Hetty Uitenhuis-Knip uit Middenbeemster; melkveehoudster, t
Land- en Tuinbouwschool Clusius College, secretaris van dt
nieuwing Beemster.

• Wouter van der Weijden uit Amsterdam; directeur van de S1
Landbouw en Milieu (CLM), voorzitter van de Agrarische natu
& Dijken en voorzitter Platform Landbouw, Innovatie en Same

Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn: 

• Gerrit Arkenbout uit Heenvliet; vertrouwenspersoon van LTC
Putten en voorzitter van de Agrarische commissie Bernisse.

• Jan Kempen uit Zuidoostbeémster; voorzitter van de Aarda
Aviko Potato.

• Jan van Lierop uit Anna-Paulowna; bestuurslid van KAVB-afc
lid van de Keuringscommissie en Veredelingscommissie.

• Martin van Rossum uit Lopik; voorzitter van de vereniging
vicevoorzitter van LTO Noord-afdeling Zuidwest-Utrecht.

advertentie 

Sleufsilokopen? Scherp in prijs bij eventuele aa 

- L-Keerwanden - Keerwanden met hak 

- T-Keerwanden - Keerwanden met steunbeer

- U-Keerwanden - A-Keerwanden

Vee- en stroroosters 
Aslasten tot 15 ton 

Droogstapelbtokken 
Diverse afmetingen 

Koe matrassen 
Duurzaam en veerkrachtig 

Landbouwbruggen 
Di\le1Sen 

Betonstraatklinker 
vanafE 7,25 m• 

Golfplaten asbestvrij 
1e en 2e keus 

Aani.ppetventilatieroosters Spoorbielzen 
Aslasten tot 15 ton Di\lerse soorten 

Betonplaten 80x120x12cm Rubber op rol 

<) 
vanaf E 13,75 per stuk Di\lerse breedtes en diktes 

Spoorbielzen 
Eiken & Hardhou1 

Stalen balken 
Dill8rse soorten & maten 

Gebruikte stelconplaten: 250x250x14 cm,� 
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