ʻTelers moeten actiever t
Steeds minder telers geven transacties van gedane zaken door aan
de beurs in Middenmeer. Daardoor wordt het steeds lastiger om
tot goede noteringen voor akkerbouwproducten te komen, zegt
beursvoorzitter Renze Bouthoorn. Hij roept (jonge) akkerbouwers op
de beurs overeind te houden en actief input te leveren.
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Akkerbouwer Renze Bouthoorn uit Middenmeer is sinds 2009 voorzitter van de Vereniging voor de Handel in Landbouwproducten
Wieringermeer en omstreken. Zes noteringscommissies, bestaande uit handelaren en
akkerbouwers, komen wekelijks bijeen om
prijzen voor akkerbouwproducten te noteren.
Maar voor een goede notering zijn de leden
van de noteringscommissies wél afhankelijk
van actuele informatie, zegt Bouthoorn. Zolang hij zich als voorzitter kan heugen, schort
het daar uit de akkerbouwhoek nog wel eens
aan.
De beursvereniging in Middenmeer is met
285 leden een levendige vereniging, maar het
kost boerennoteerders veel moeite marktinformatie te krijgen en een volwaardige
gesprekspartner voor de handel te zijn, stelt
Bouthoorn. „We zijn een echte handelsbeurs:
de noteringen worden opgemaakt door
kopers en verkopers. We merken echter dat
de handel altijd beter is geïnformeerd dan de
telers. Boerennoteerders hebben soms maar
een of twee transacties van gedane zaken
paraat. Dat frustreert wel eens. Onze leden
verwachten immers wel dat aan het einde van
de rit marktconforme noteringen op het bord
staan. Daar zit een spanningsveld.”
Zolang Bouthoorn voorzitter is, is het gebrek
aan informatie vanuit de boeren een probleem. Hij vindt het lastig om de vinger op
de zere plek te leggen. „Is het gemakzucht?
Of is het schroom, schaamte of uit privacyoverwegingen? Ik weet het niet. Mogelijk
spelen sociale media een rol, jonge telers
delen de prijzen die ze voor hun producten
hebben ontvangen bijvoorbeeld wel in appgroepen. Maar ook toen er nog geen sociale
media waren, bestond het probleem al. Het
is onze taak om de telers toch aan de gang te
houden. Zo geven we een paar keer per jaar
een bewaarkaart met 06-nummers van de noteerders uit, zodat boeren precies weten wie
ze moeten bellen of sms’en om een transactie
door geven.”
Daarnaast probeert het bestuur door het

organiseren van activiteiten de leden aan de
beurs te binden. Een keer per jaar wordt op
woensdag beursdag een bijeenkomst met
lezingen gehouden, zegt Bouthoorn. Aansluitend volgt een stamppotmaaltijd. Met zo’n
activiteit hoopt het bestuur de leden naar
de beurs te halen en hen op het belang van
het in stand houden ervan te wijzen. Vorig
seizoen stelde het bestuur dinerbonnen ter
beschikking aan boeren die regelmatig transacties aan noteerders doorgaven. „Dat hielp
wel, maar had slechts een tijdelijk effect”,
aldus de voorzitter. „Daar zijn we weer mee
gestopt. Het wonderlijke is wel dat iedereen
wil weten hoe de producten noteren. Als we
een keer wat later zijn met het doorgeven van
de noteringen, hangen er direct mensen aan
de telefoon.”
De beursvereniging speelt sinds haar oprichting in juli 1936 een belangrijke rol in de Wieringermeer en de aangrenzende polders van
het oude land. De doelstelling van de vereniging was destijds om de handel in de nieuwe
polder op gang te krijgen en een ontmoetingsplaats te zijn voor akkerbouwers. Er werd
niet alleen handel gedreven, de beurs was ook
een trefpunt voor jonge ondernemers, voorlichters, oliehandel, mechanisatiebedrijven,
boekhouders, verzekeringsagenten en coöperaties. In de Tweede Wereldoorlog werd op
bijeenkomsten in de beurszaal in Middenmeer
informatie over verzetszaken uitgewisseld.
„De beurs speelde destijds een belangrijke rol
in de gemeenschap”, aldus Bouthoorn.
In de loop van de tijd nam de daadwekelijke
handel op de beurs af. In 2009 kwam het bijna
tot een fusie met de Landbouwbeurs Noord
en Centraal Nederland (Emmeloord), maar
deze werd op het laatste moment afgestemd
door de Noord-Hollandse leden. Bouthoorn:
„Het idee achter de fusie was om een efficiëntieslag te maken. Misschien werd er gehoopt
om hiermee het probleem van het gebrek aan
input op te lossen. De fusie ging uiteindelijk
niet door, door factoren als regio-invloeden en
afstanden.” De sterke wens van de sector om

Tekst: Annemarie Gerbrandy
Beeld: Susan Rexwinkel

een prijsinformatiesysteem in Noord-Holland
in stand te houden, leidde ertoe dat de vereniging een doorstart maakte en er een nieuw
bestuur werd gevormd. Inmiddels wisselen de
beurzen van Goes, Middenmeer, Emmeloord
en Leeuwarden iedere week de noteringen
digitaal aan elkaars leden uit.
Het nieuwe bestuur heeft in de afgelopen
jaren enkele nieuwe noteringen in het leven
geroepen, om de leden actief bij de beurs te
betrekken. Bouthoorn: „Soms worden tussen
handel en telers participatiecontracten afgesloten op de gemiddelde beursnotering van
een bepaalde maand of periode. Verder zijn
we drie jaar geleden begonnen met een extra
tarwenotering geleverd in de put volgende
oogst. De nieuwe tarwenotering geeft de
mogelijkheid gedurende ruim anderhalf jaar
de tarwe te verkopen. Er zijn akkerbouwers
die hier elke week naar kijken.”
Daarnaast heeft de beursvereniging de
noteringen van het aantal aardappelrassen
uitgebreid. Zo is er sinds 2015 de Spuntanotering. „Die vraag kwam vanuit de telers.
Daar zijn we gelijk op ingesprongen”, vertelt
Bouthoorn. „We hebben er een hoop werk
aan gehad om de notering van de grond te
tillen, de handel had er aanvankelijk niet zo
veel zin in. De prijs van vrije Spunta’s is een
soort restmarkt, veel aardappelen zijn in
handen van grote handelshuizen. Op een gegeven moment moet er echter een boot vol
weg voor export en dan zie je dat sommige
partijen wat duurder uitvallen. Dat geeft op
dat moment geen reële weergave van de
markt, maar uiteindelijk komen we wel op
één lijn.” De Spunta-notering wordt volgens
de voorzitter door telers als prettig ervaren,
maar er komen weinig transacties op binnen,
is zijn ervaring.
Toch ziet Renze Bouthoorn toekomst voor de
beurs Middenmeer. „We zijn een levendige vereniging, maar we zijn ook volop aan het zoeken. Zolang akkerbouwers produceren én er
markt en handel is, zijn noteringen bitterhard
nodig. Daar zorgen wij voor!” besluit hij. 

r transacties doorgevenʼ
‘Zolang er
markt en handel is,
zijn noteringen nodig’

Uitgesproken
In de rubriek Uitgesproken komen mensen aan het woord met
een uitgesproken opvatting, mening of visie over zaken die in
de akkerbouwsector spelen. Het doel is een podium te bieden
voor nieuwe visies, krachtige pleidooien, opmerkelijke drijfveren,
wringende ergernissen en andere zaken die de akkerbouw ‘in het
hoofd en in het hart’ raken. Wilt u zich ook een keer uitspreken?
Mail de redactie via akkerbouw@agrio.nl en wij nemen contact
met u op.
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