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Avebe week later uit startblokken
De campagne van Avebe gaat op 

26 augustus van start. Dat is een week 
later dan gepland. 

Het koude en natte voorjaar, 
gevolgd door een droge en warme 
maand juli, resulteerden in een 
groeiachterstand voor zetmeelaard-

appelen van één tot twee weken. 
Proefrooiingen van zetmeelfabrikant 
Avebe bevestigen dit. 

Door een week later met de cam-
pagne te beginnen, krijgen de gewas-
sen kans zich verder te ontwikkelen. 
‘We zien in het veld dat een groot deel 

van de gewassen nog redelijk vitaal 
is’, zegt Janet Katerberg namens Ave-
be. ‘Onder gunstige omstandigheden 
kunnen er de komende weken nog 
heel wat tonnen bijgroeien op de zet-
meelpercelen.’ 
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Langer mest 
uitrijden mag

Mest mag dit jaar tot en met 15 
september worden uitgereden op 
bouwland op alle grondsoorten. Dat 
heeft het ministerie van Economische 
Zaken bekendgemaakt. Het besluit 
hangt samen met het ongebruikelijk 
koude en natte voorjaar van 2013.

Boeren kunnen de langere uitrij-
periode benutten op voorwaarde dat 
zij een groenbemester inzaaien. Door 
deze inzaai wordt het uitspoelen van 
stikstof uit de bodem grotendeels 
voorkomen. De uitrijperiode voor 
drijfmest op bouwland loopt normaal 
tot en met 31 augustus. VVD-Kamer-
lid Helma Lodders had om verlenging 
gevraagd.

Leges wijken af
in Zuid-Holland

De leges voor het bouwen van een 
nieuwe stal, schuur of een compleet 
nieuw bedrijf lopen sterk uiteen in 
provincie Zuid-Holland. De verschil-
len tussen de duurste en goedkoopste 
gemeenten bedragen duizenden tot 
zelfs tienduizenden euro’s voor een 
omgevingsvergunning of het behan-
delen van een klein bouwproject.

Dat blijkt uit een analyse van LTO 
Noord waarin alle bouwleges van de 67 
Zuid-Hollandse gemeenten op een rij 
zijn gezet. Bij de leges voor de beoorde-
ling van archeologisch onderzoek en 
agrarisch advies bedragen de verschil-
len honderden euro’s.
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Dirk Timmer content met vlasopbrengst

Loonwerker Dirk Timmer trekt met een machine vezelvlas uit 
de grond in Stellendam op Goeree-Overvlakkee. In hetzelfde 
proces worden de vlasstengels gedorst. Timmer werkt in op-
dracht van Van der Bilt zaden en vlas. Timmer: ‘Het vlas ligt 

nu op het land te roten. Ik hoop op nat weer. Des te sneller 
komen de vezels vrij van de stengel.’ Over de zaadopbrengst 
is Timmer dik tevreden. ‘We komen uit op ongeveer 1.300 
kilo per hectare.’ Foto: Wim van Vossen

Actie wurgcontract melkrobot
Jelle FeensTra

Melkrobotboeren worstelen met 
wurgcontracten voor onderhoud en 
hoge kosten voor vervangende merk
onderdelen. LTO onderneemt actie.

De klachten variëren van gedwon-
gen winkelnering en hoge kosten voor 
vervangende onderdelen tot boter-
zachte garantiebepalingen en discus-
sies met dealer of fabrikant over de 
dekking van het contract. Het stoort 
melkveehouders vooral dat contrac-
ten hen dwingen alle onderdelen 

bij de regiodealer te kopen, terwijl 
dezelfde onderdelen elders voor aan-
zienlijk lagere prijzen voorbijkomen. 

Ander probleem is dat de boer 
die alles volgens het boekje doet, bij 
calamiteiten vaak toch zelf aanspra-
kelijk is. ‘Het kan niet zijn dat de 
aansprakelijkheid eenzijdig bij de 
ondernemer komt te liggen’, vindt Jos 
de Kleijne van LTO Melkveehouderij.

Eerder liet voorzitter Kees Romijn 
weten dat ‘boeren het gevoel hebben 
dat er scherp wordt geconcurreerd bij 
de aanschaf van een melksysteem, 

maar dat dit voordeel lijkt te worden 
terugverdiend tijdens het onderhoud’. 

Harde feiten
LTO kaartte de problemen aan bij 

Fedecom, brancheorganisatie van 
melkmachineleveranciers.  Die zegt 
bij monde van Theo Vulink zich wel 
te herkennen in sommige klachten, 
maar zeker niet in de omvang zoals 
LTO die nu aankaart. 

Fedecom is bereid mee te werken 
aan een onderzoek om meer harde 
feiten op tafel te krijgen. ‘De ondui-

delijkheid die er nu blijkbaar is, is in 
niemands belang. Bovendien hebben 
melkveehouders er recht op om pre-
cies te weten waar ze hun handteke-
ning onder zetten.’

LTO wil met haar actie bereiken 
dat er op de markt voor melkmachi-
nes meer prijstransparantie en keus 
in aanbieders van servicecontracten 
en machineonderdelen komt. Dat 
moet leiden tot meer onderhande-
lingsruimte voor boeren.
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LTO: sta scheuren toe 
lTO nederland heeft - op verzoek van 
veel leden - het ministerie van econo-
mische Zaken verzocht om grasland op 
zand- en lössgronden in het najaar te 
mogen scheuren. sommige grasper-
celen blijken slecht te herstellen na de 
droogte in de maand juli en er zijn geval-
len bekend van ernstige schade door 
foeragerende ganzen. als eZ een onthef-
fing verleent, zal dit onder de voorwaarde 
zijn dat de betreffende percelen direct na 
het vernietigen van de graszode opnieuw 
worden ingezaaid met gras. 

Kringloopwijzer Achterhoek
lTO noord-afdelingen in de achterhoek 
willen aan de slag met de kringloop-
wijzer. Dat bleek donderdag tijdens een 
bijeenkomst met een aantal afdelingsbe-
stuurders in Vorden.  
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‘Verplicht weidegang’
De Dierenbescherming wil naar een 
wettelijke verplichting op weidegang. 
stimulerende maatregelen zijn goed, 
maar onvoldoende, meent de Dierenbe-
scherming. De organisatie bereidt acties 
voor om te zorgen dat alle kaas van wei-
demelk wordt gemaakt.
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Rusland bant minder eieren
rusland heeft nederland laten weten 
alleen ei- en pluimveeproducten te weren 
uit gemeente Franekeradeel en niet uit de 
gehele provincie Friesland. De importban 
volgt op een recente vogelgriepuitbraak 
in Tzum, dat valt onder Franekeradeel. 
Hiermee komt rusland de afspraken na 
om, zoals eerder de gewoonte was, niet 
een hele provincie in de ban te doen als 
er een vogelgriepuitbraak is. 

Startnotering ui hoger
De landbouwbeurs in emmeloord is het 
noteringseizoen voor zaaiuien af land met 
een hogere prijs gestart dan vorig jaar. 
De Vereniging landbouwbeurs noord en 
Centraal nederland noteerde donderdag 
13,50 tot 15 euro voor 30 procent grof, 
terwijl vorig jaar de notering op 9,00 tot 
11,00 euro per 100 kilo lag. De prijs is 
voor uien aVZ, Klasse II, 35 mm op. Voor 
60 procent grof gaf emmeloord vandaag 
een notering van 14 tot 15 euro af.  

Jongeren meer betrekken
Betrek jongeren meer bij lTO noord. 
Deze tip geeft melkveehouder antoon 
Bijman uit Uitgeest mee. Hij was jaren-
lang actief bestuurder. ‘als bestuurder 
leer je veel.’
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Kampereiland moet aan toekomst werken
Melkveehouders op 
Kampereiland verdienen 
gemiddeld 20.000 euro 
minder dan hun collega’s. 
er moet iets gebeuren. 9

Weiland met een dak erover
Karin en Marco langen-
kamp in Dalfsen bouwden 
een vrijloopstal voor koe-
vriendelijke huisvesting en 
een fijne werksfeer. 17

Tomatenteler emigreert naar Zweden
Bij emigratie van tuin-
ders denk je niet snel aan 
Zweden. Cees en nynke 
Groenewegen telen er sinds 
2005 tomaten. 25

Is het dak van uw veestal
aan vervanging toe?
Wij verzorgen de complete renovatie van 
al uw dak- en gevelbeplatingen.

- Dakrenovatie
- Gevelrenovatie
- Zonnepanelen

Kijk voor meer informatie over onze 
producten en diensten op onze website.

T  0318 - 700615
E  info@dakengevelrenovatie.nl

Is het dak van uw paardenstal
aan vervanging toe?
Wij verzorgen de complete renovatie van al
uw dak- en gevel beplatingen.

- Dakrenovatie
- Gevelrenovatie
- Schadeherstel

Kijk voor meer informatie over onze
producten en diensten op onze website. www.dakengevelrenovatie.nl
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      “Al klaar voor de maïs?
Verderop meer info over
      de beste oplossing.” 
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