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Walcherse boeren over winst van weerverzekering

‘Geen aardappelteelt meer

zonder verzekering’
Akkerbouw |

Tekst en foto’s: Albert Bouwman

Extreme weersomstandigheden nemen toe. Wie van het weer afhankelijk is, doet er verstandig aan zich daarop voor te bereiden. Een
van de mogelijkheden is een weerverzekering. De Walcherse akkerbouwers Chris Geerse en Henk de Korte zijn sinds een jaar verzekerd
en profiteerden meteen.

H

et was 17 augustus 2010 en een natte
periode diende zich aan. “In een etmaal
regende het wel 125 millimeter”, herinnert
de Koudekerkse akkerbouwer Chris Geerse
zich nog goed. “Dan sta je natuurlijk raar te
kijken, maar het water zakte weg.” Door de
droge periode ervoor kon de grond het
water vrij snel opnemen. “De grond kreeg
echter in een keer zoveel water te verwerken dat die geen extra regen meer hebben
kon. Voor de aardappelen was dat nog niet
zo’n probleem.” Geerse is samen met buurman Henk de Korte eigenaar van verschillende percelen. Naast aardappelen
verbouwen zij bieten, uien, tarwe en graszaad. Vorig jaar februari werden ze tijdens

een voorlichtingsbijeenkomst op de hoogte
gesteld van de mogelijkheden om zich te
verzekeren tegen weersinvloeden. “Het ging
om een regenwateroverlast verzekering.
Hierbij heb je een hoog eigen risico over al
je gewassen en ontvang je bij schade een
kleine uitkering. Hierin hadden wij weinig
interesse.”Een paar maanden later werden
beide boeren per brief op de hoogte gesteld
van de weerverzekering van Vereinigte
Hagel. “Een dergelijke verzekering had onze
tussenpersoon daarvoor nog niet gehad, de
voorwaarden zijn boervriendelijker, prijstechnisch bekeken veel interessanter en je
bent niet verplicht het gehele bedrijf te verzekeren.” Geerse sprak De Korte erop aan
dat zo’n verzekering misschien wel iets voor
hen was. “Met de extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren is zoiets geen
weggegooid geld”, aldus Geerse.

Berekening

Het veld waar de aardappelen van vorig jaar worden omgeploegd, nadat eerst is gecultiveerd.

Na beraad besloten de boeren gebruik te
maken van de weerverzekering. “Je moet
een berekening maken van kosten die je per
hectare kwijt bent. Met de wetenschap dat
70 procent wordt uitgekeerd, verzeker je je
voor een hoger bedrag dan je in werkelijkheid aan kosten kwijt bent.” Geerse en De
Korte hadden berekend 3500 euro per hectare kwijt te zijn en verzekerden zich voor
5000 euro per hectare. Voor netto 125 euro
per hectare konden ze zich hiervoor laten
verzekeren.

Toen de 125 millimeter was gevallen in augustus hebben de Walcherse boeren meteen
contact opgenomen met de maatschappij.
“Er was weliswaar nog geen sprake van
schade, maar die kon er wel uit voortkomen”, zegt Geerse. Eind oktober viel er opnieuw regen. Te veel om de aardappelen te
rooien. “We hebben opnieuw aan de bel getrokken waarop de expert opnieuw is komen
kijken.”
Kort daarna brak een vorstperiode aan. “Tja,
toen waren de rapen gaar.” Geerse en De
Korte hadden zich niet verzekerd tegen
vorstschade. “Op zich zijn de aardappelen
verloren gegaan door de vorst, maar de
schade werd veroorzaakt door de regen”,
aldus De Korte. Omdat de aardappelen in
plassen water lagen, bevroren ze snel. Eind
november kwam wederom de schade-expert. “We zijn met hem een paar meter het
land op geweest, maar de expert had gelijk
door dat de aardappelen niet meer te redden vielen.” Meteen merkte hij op dat ze
voor volledige vergoeding in aanmerking
kwamen. “Ik heb ook wel heel andere verhalen gehoord”, merkt De Korte op. “Meestal
kom je niet zomaar in aanmerking voor een
volledige vergoeding.”

Inspanning
Met de schadevergoeding zitten de boeren
op break-even. “We hebben onze onkosten
eruit en kunnen dit jaar weer verder. Toch is
zoiets het ergste wat je als boer kan overkomen. Het is misschien een beetje een manke
vergelijking, maar ik krijg met een compleet
mislukte oogst dezelfde beelden voor me
toen veehouders gedupeerd raakten door de
MKZ-uitbraak. Je doet er alle moeite voor
om iets goeds en moois van het gewas te
maken en die inspanning is in een paar
dagen niets meer waard.” Ook Geerse ging
de mislukte oogst aan het hart. “We hebben
gered wat er te redden viel en dag en nacht
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Een paar van de aardappelen
die door hevige regenval en
vroege vorst zijn vernield.

Vereinigte Hagel
Hoeveel en wanneer een verzekeringsmaatschappij uitkeert, is per maatschappij variabel.
In geval van Chris Geerse en Henk de Korte is gebruikgemaakt van de Vereinigte Hagel.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten uit de voorwaarden.*
gewerkt om de aardappelen eruit te krijgen.”
Uiteindelijk is bij De Korte de helft en bij
Geerse een derde blijven zitten. “Wij mogen
nog van geluk spreken dat we een verzekering hebben. Veel collega’s in de omgeving
hebben die niet. Van horen zeggen weet ik
dat er in Walcheren 200 tot 250 hectare in
de grond is blijven zitten.”
Beide boeren hechten met deze ervaring
veel waarde aan een weerverzekering. “Zolang we aardappelen telen, blijven we verzekeren. Een jaar waarin je veel kunt
verdienen, komt niet zo vaak voor. Een jaar
slecht verdienen of zelfs verliezen, is zomaar
bereikt.” ◆

Verplicht alle gewassen verzekeren?
Uitkering en naheffing
Maximale schade-uitkering
Schadebepaling
Premiebetaling
Extreme regenval

Hagel

Vereinigte Hagel
Nee, keuze per gewasgroep, geen meerpremie.
Gegarandeerde schade-uitkering, geen naheffing.
70% van de verzekerde waarde.
Per perceel, als postzegel opsplitsen.
Premie betalen voor 15 oktober.
Periode: vangt aan met het uitzaaien of uitplanten
van het product en eindigt op 15 november.Neerslaggrenswaarden: 50 mm binnen 24 uur.
Eigen risico 20%.
Akkerbouw; drempel, vanaf 8% schade een volledige
uitkering

*Bron: Weerpolis Vereinigte Hagel 2011.
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