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Bouwkamp: 'Evenwichtsareaal graszaad ongeveer 17.000 hectare'

Barenbrug zet prijs vast
Hoe hou je voldoende belangstelling voor de graszaadteelt in
Nederland? Deze vraag houdt ook Barenbrug bezig. De veredelaar
nam afgelopen najaar afscheid van minimumprijzen en het complexe
participatiesysteem. “Met een vaste prijs weten beide partijen beter waar
ze aan toe zijn”, aldus hoofd graszaadteelt Joop Bouwkamp.
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Ook de meest trouwe graszaadtelers hebben zich de
afgelopen jaren stevig achter de oren gekrabd of ze
wel door zouden gaan met de teelt. De oogstrisico’s
van het gewas zijn groot en de nabetalingen van het
graszaad vielen een aantal jaren op rij ﬂink tegen.
Inmiddels heeft de graszaadbranche het prijspeil
bijgesteld en groeit het areaal weer. AkkerMagazine
vroeg productiemanager Joop Bouwkamp van
Barenbrug hoe hij denkt dat de graszaadteelt in
Nederland zich de komende jaren zal ontwikkelen.
Eerst even een blik naar buiten. Hoe staan
de graszaadpercelen er op dit moment (eind
december) bij?
“Het is heel erg nat, maar wat er staat, staat er goed
op. Sommige percelen zijn overgezaaid in verband met
slakkenvraat en er zijn percelen waar telers vanwege
de regen niet meer aan toe zijn gekomen. Na 20
september is er niks meer gezaaid.”
Hoeveel areaal wilde Barenbrug graag hebben in
2013 en hoeveel daarvan is ingevuld?
“We hebben 80 procent gekregen van wat we wilden
hebben. Ons areaal is dit jaar ongeveer net zo groot
als dat in 2012; rond de 3.000 hectare.”
Waar zijn de contractprijzen op uitgekomen en
hoe verhouden die zich tot vorig jaar?
“Barenbrug kwam al vrij vroeg met adequate prijzen.
Daar ben ik blij om, want daardoor konden we op tijd
aan de gang met de contractering. Voor de oogst 2013
betalen wij, afhankelijk van het opbrengstpotentieel
van de rassen, 10 tot 15 procent meer uit dan in 2012.
Voor diploïde Engels raaigras betekent dat tussen 1,60
en 1,85 euro per 100 kilo. Voor tetraploïd is dat 1,40
tot 1,50 euro.”
Jullie zijn met ingang van dit seizoen helemaal
afgestapt van minimumprijzen. Waarom?
“Met een vaste prijs weten beide partijen precies
waar ze aan toe zijn. De teler heeft een duidelijke
berekening en kan de afweging maken: wil ik het
hiervoor doen of niet? Als graszaadbedrijf is het
een voordeel om direct onze inkoopprijs te kennen.
We kunnen daardoor ook sneller uitbetalen. Bij een
minimumprijs vindt de afrekening doorgaans in juni
plaats, bijna een jaar na de oogst. Bij ons hebben telers
het geld nu in januari op de rekening staan.”
Is die nieuwe werkwijze niet lastig uit te leggen
in een tijd dat de graanprijzen oplopen?
“In 2009 waren de graanprijzen ook hoog. Daarna
zakte de graanprijs weer in en vielen ook de
minimumprijzen en nabetalingen voor graszaad
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zwaar tegen. We leven nu eenmaal in tijden waarin
de graanprijzen sterk schommelen. Met een vaste prijs
kunnen we die schommelingen dempen. Ik denk dat
dat voor beide partijen gunstig uitpakt. Mijn ervaring
is dat de meeste telers zich goed kunnen vinden in de
nieuwe opzet van onze prijsstructuur.”
Hoe bepalen jullie de contractprijzen?
“We gaan uit van de gemiddelde graanprijs in de
vijf jaren voorafgaand aan het contractjaar. Op het
graansaldo dat daarbij hoort, baseren wij per ras
de basisprijzen. Die hangen af van de gemiddelde
opbrengsten. Bovenop die basisprijs kunnen we een
premie zetten op momenten dat de graanprijzen
duidelijk in de lift zitten. Zo hebben we nu al
contracten voor 2014 weggezet die de prijzen van
2013 overstijgen. Een teler die dat een goede prijs
vindt, tekent. Mocht de contractprijs komend jaar
nog verder stijgen, dan sluiten we deze contracten
opnieuw af. Maar als de tarweprijs daalt, gaat de
betreffende teler niet mee naar beneden. Ik hoop
overigens dat de graanprijs hoog blijft, want dat is
voor iedereen beter.”
Zou een meerjarig contract ook denkbaar zijn?
“Nee. Dat loopt van twee kanten mis. De
graszaadmarkt is een wereldmarkt en die is
onvoorspelbaar. Schommelingen van het areaal in de
Verenigde Staten en de euro-dollarverhouding hebben
rechtstreeks invloed op de prijzen hier. In die markt
moeten wij wel blijven concurreren. En stel dat de
tarweprijzen ﬂink omhoog gaan, dan levert dat geheid
moeilijke discussies op met telers.”

Het areaal graszaad is de afgelopen jaren volledig
onderuit gegaan, van 27.000 hectare in 2005
naar 10.500 hectare in 2011. Afgelopen jaar nam
het weer toe, naar 13.600 hectare. Naar welke
omvang kan het areaal weer toe groeien?
“We zitten duidelijk weer in de lift. Maar zo‘n groot
areaal zoals in 2005 krijgen we niet meer terug.
Daarvoor is de teelt in Nederland verhoudingsgewijs
te duur. Maar er is de graszaadbranche wel
veel aan gelegen om de teelt in Nederland te
behouden. De bulkgrassen zijn verdwenen naar
het buitenland. Dat kunnen ze doorgaans in
andere productiegebieden goedkoper. Maar voor
speciale grassoorten en de hogere kwaliteiten
moet je nog altijd hier zijn. Ook zijn we hier meer
ﬂexibel. Denemarken kent hoofdzakelijk teelt onder
dekvrucht. Daar moet de oogst van 2014 al in maart
2013 de grond in. Hier hebben we nog tot juli de
tijd om te beslissen, waardoor we sneller kunnen
inspelen op marktontwikkelingen. Ik denk dat het
evenwichtsareaal in Nederland op ongeveer 17.000
hectare uitkomt. Dat moet je als graszaadbranche
ook wel hebben om de hele infrastructuur op peil te
houden. Als Barenbrug hadden we in 2007 nog bijna
7.000 hectare in Nederland. Dat zullen we niet meer
bereiken. Ik ga ervan uit dat wij in Nederland op de
lange termijn zullen toegaan naar ongeveer 4.000 tot
maximaal 5.000 hectare.”
Waarom zou een akkerbouwer voor graszaad
moeten kiezen? Hoe overtuigt u hem?
“Een reële prijs is een belangrijke vereiste. Daarnaast
speelt de structuurverbetering en de aanvoer van
organische stof voor veel boeren een belangrijke rol.
Na een graszaadteelt merken zij een meeropbrengst
in de hakvruchten. Ik denk dat dat voor zeker de
helft van de telers een doorslaggevende reden is om
graszaad te telen.”
Bij welke telers zoeken jullie de uitbreiding?
“Ik hoop dat we een deel van de telers die in het
verleden zijn afgehaakt weer terug kunnen krijgen,
net als telers die liever een vaste prijs willen dan
deelnemen in een participatiesysteem. Waar wij ook
op focussen zijn telers met eigen droogvoorziening.
Voor ons werkt het logistiek gemakkelijk als het
product droog wordt aangeleverd. Maar ook als
teler is het een groot voordeel om zelf te kunnen
drogen. Denk aan situaties waarin je er tijdens de
oogst uitregent. Verder komt het aan op een goede
samenwerking met de teler. Wat dat betreft ben ik
ook blij met de vaste prijzen. Het dwingt ons om de
teler eerder duidelijkheid te geven; dat is beter voor
de inkooprelatie.” 
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