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INDEXBIJZONDER SUIKERKLONTJE

Van Gilse heeft in januari een nieuw 

suikerklontje geïntroduceerd: Slimme-

tjes. Het klontje heeft de helft minder 

calorieën dan normaal, maar is wel net zo 

zoet dankzij de combinatie van suiker en 

stevia. De Slimmetjes hebben, in tegen-

stelling tot veel andere stevia-producten, 

geen sterke nasmaak en geven een heer-

lijk zoete smaak aan warme dranken.

Slimmetjes
De naam Slimmetjes is niet nieuw. Van 

Gilse heeft eerder Slimmetjes in het 

assortiment gehad. Dit klontje was een 

combinatie van suiker en de kunstmatige 

zoetstof aspartaam. Omdat de naamsbe-

kendheid van Slimmetjes onder consu-

menten nog steeds groot is, is ervoor 

gekozen voor de nieuwe klontjes dezelfde 

naam te gebruiken. 

ZOETE AARDAPPEL

Aviko heeft een nieuw product ontwik-

keld: sweet potato fries. In de VS en 

Engeland zijn consumenten er dol op. Nu 

kan ook de Nederlandse consument ervan 

genieten. Sweet potato fries is er in twee 

varianten: frites en blokjes. De lekkernij 

ligt sinds december in het schap van de 

supermarkt.
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H
et is hoogst ongebruikelijk dat 

de voorzitter geen voorwoord 

schrijft voor Cosun Magazine. 

De reden dat ik dit keer de 

honneurs waarneem, is helaas een heel 

trieste. Begin februari is Marianne de 

Lugt, de echtgenote van onze voorzitter, 

onverwacht overleden. Een onvoorstel-

baar verlies voor Dirk en zijn drie kinde-

ren. Wij willen hen tijd gunnen om samen 

te zijn en deze schok te verwerken.

Als vicevoorzitter neem ik tijdelijk de 

taken van de voorzitter waar, waaronder 

het schrijven van dit voorwoord.

Ik ben ervan overtuigd dat ik mede 

namens u allen verwoord dat heel Cosun 

meeleeft met de familie De Lugt en hen 

heel veel sterkte mag toewensen.

Bronzen plak
De afgelopen weken stonden in het teken 

van teelt- en kringvergaderingen, de 

resultaten van de coöperatie en uiteraard 

de bietenprijs 2014. De vergaderingen zijn 

heel goed bezocht, een teken dat u veel 

belang hecht aan de bietenteelt en het 

reilen en zeilen van de coöperatie. De vele 

vragen en de vaak geanimeerde discussies 

geven eveneens blijk van uw betrokken-

heid bij Cosun.

De financiële resultaten van 2014 zijn 

goed, ondanks de lagere bietenprijs. 

De hoge hectareopbrengst van 91 ton 

bieten bij 16,7% suiker heeft geresul-

teerd in 15,1 ton suiker per hectare; een 

record. In financiële termen geeft dat 

een opbrengst van € 4.354 per ha. Dat 

staat gelijk aan een derde plaats of een 

bronzen plak.

Prima prestatie
Ook in andere opzichten is zeer goed 

gepresteerd: een uitstekend campag-

neverloop, probleemloos draaiende 

suikerfabrieken en een extreem hoge 

suikerproductie. De andere bedrijven 

hebben bijna allemaal goede resultaten 

behaald in 2014 en daarmee bijgedragen 

aan de ledentoeslag. Dat deze lager is 

dan voorgaande jaren heeft vooral te 

maken met het lagere resultaat van Suiker 

Unie. De verkoopprijzen van suiker zijn 

fors gedaald. Dat heeft natuurlijk invloed 

op het afgelopen jaar en zal zeker ook 

doorwerken in het resultaat van 2015. 

Het lopende jaar lijkt een dieptepunt 

voor de suikerprijzen te worden, waarbij 

veel buitenlandse suikerondernemingen 

in de rode cijfers zullen komen. Voor 

Suiker Unie verwachten we toch nog een 

positief resultaat gezien onze efficiënte 

fabrieken en u, onze vakbekwame telers.

Uitbreiding
Voor de toekomst zijn we positief. 2017 

wordt het keerpunt, doordat er een einde 

komt aan de Europese suikerquotering. 

Dit leidt tot extra afzetkansen binnen 

de EU en ruimere exportmogelijkheden 

buiten de Europese markt. Dat betekent 

dat we het bietenareaal kunnen gaan uit-

breiden. U als lid krijgt de eerste rechten 

om dat in te vullen. Ook is tegen die tijd 

de omzetting van basisreferentie naar 

ledenleveringsbewijzen afgerond. 

Naar aanleiding van de aangekondigde 

uitkeringen op grond van de UB- en BBU-

regelingen is de mogelijkheid geschapen 

om een deel hiervan bij de coöperatie 

op een deposito vast te zetten tegen een 

aantrekkelijke rente. Deze ledenfinancie-

ring is een nieuw fenomeen bij Cosun. 

Vanaf 2016 kunt u ook een deel van de 

bietenafrekening op deze wijze bij Cosun 

vastzetten op een depositorekening.

Stressbestendig
Het perspectief op de langere termijn 

is veelbelovend. De wereldconsumptie 

van suiker stijgt met 2 à 3% per jaar. 

Eerst krijgen we te maken met een paar 

mindere jaren en zullen de resultaten wis-

selend zijn door zeer beweeglijke mark-

ten. Dat vraagt om stressbestendigheid. 

Dan is het goed om te weten dat we 

beschikken over een gezonde financiële 

basis, competente managers en betrok-

ken medewerkers. Wat we onderweg 

ook tegenkomen, we kunnen tegen een 

stootje en zelfs meer dan dat. Veerkracht 

is een kenmerk van de agrarische sector 

en die wetenschap geeft vertrouwen in 

de toekomst, in onze toekomst.

VEERKRACHT

Gerard van Tilburg
Vicevoorzitter
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F
inancieel directeur Tine van de 

Werken presenteerde de resulta-

ten van boekjaar 2014. De omzet 

van Cosun is licht gedaald ten 

opzichte het voorgaande jaar, maar het 

resultaat daalde fors. Dit onder invloed 

van lagere suikerprijzen. De stijging van 

het resultaat bij de niet-suikeractiviteiten 

kon de daling van het resultaat van Suiker 

Unie niet compenseren.

De suikerprijs in de EU is in 2014 sterk 

gedaald. Eind vorig jaar was de gemid-

delde verkoopprijs 449 euro, bijna 300 

euro lager dan op het toppunt van de 

markt, begin 2013. Suiker Unie heeft veel 

suiker vroeg verkocht tegen relatief hoge 

prijzen, maar nieuwe contracten zijn af-

gesloten tegen aanzienlijk lagere prijzen. 

Dit heeft een effect op de bietenprijs van 

2014, maar het effect voor de prijs van 

2015 zal nog groter zijn.

Aviko
Aviko heeft een goed jaar achter de 

rug, zowel in het fritesbedrijf, als in de 

vlokken- en granulatenactiviteiten. Dit 

dankzij de verder gegroeide afzet en de 

betere bezetting van de fabrieken, daarbij 

geholpen door lagere aardappelprijzen. 

Daarnaast is het aandeel specialiteiten 

opnieuw gegroeid.

Aviko heeft een meerderheidsbelang 

genomen in een specialiteitenfabriek in 

Zuid-Duitsland en in een fritesfabriek in 

China.

Sensus, SVZ, Duynie
Ook het resultaat van Sensus was goed. 

Het was lager dan het voorgaande jaar, 

maar dat is te verklaren uit de hogere prijs 

die betaald is voor de geleverde cichorei. 

De ledenraad van Cosun kwam op 11 februari bijeen in Nijkerk om de voorlopige jaarcijfers 

te bespreken. Naar aanleiding van een verzoek vanuit het kringbestuur Zeeland stond ook 

de verkiezingsprocedure voor de raad van beheer op de agenda.

ONDANKS GOED RESULTAAT
LAGERE BIETENPRIJS

Kringvoorzitters Postma (l), Holland en Van Driessen, Zeeland
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De afzet van Sensus is opnieuw gestegen. 

Sensus groeit harder dan de markt.

SVZ, jarenlang het zorgenkindje, boekte 

een resultaat vergelijkbaar met het voor-

gaande jaar. De ingrijpende reorganisaties 

van de afgelopen jaren hebben daarmee 

hun doel bereikt. Door verschuivingen 

in de productmix (meer groente, minder 

roodfruit) is de stabiliteit in de bedrijfsre-

sultaten verbeterd.

Duynie deed het goed in veevoer, 

ondanks de dalende prijzen in 2014. De 

activiteiten van Beuker zijn succesvol 

geïntegreerd in Duynie. Zetmeelverwerker 

Novidon had echter een moeilijk jaar door 

forse concurrentie, vooral van tarwezet-

meel. 

Hectareopbrengst hoog
Cosun betaalt een ledentoeslag van 

€ 18,50 per ton, minder dan in de topja-

ren 2012 en 2013. De basisprijs bij stan-

daardkwaliteit is € 44,75 per ton. Bij een 

gemiddelde kwaliteit komt de prijs uit op 

€ 50,18 per ton. Na verrekening van pre-

mies en surplusbieten levert een hectare 

bieten in 2014 gemiddeld 4.354 euro op. 

Dit dankzij de hoge suikeropbrengst per 

hectare. Een hectare bieten levert minder 

op dan de voorgaande twee jaren, maar 

het saldo is op twee na het hoogste in 

de afgelopen tien jaar. Mevrouw Van de 

Werken waarschuwde echter dat voor 

2015 een lager hectaresaldo van rond de 

3.000 euro wordt verwacht. Dit omdat 

het resultaat van Suiker Unie nog verder 

omlaag gaat. Ze verwacht dat Suiker Unie 

wel winst blijft maken. Dit in tegenstelling 

tot andere suikerbedrijven in Europa.

Vanuit de ledenraad werd wisselend 

gereageerd op de bietenprijs. Sommigen 

hadden een hogere prijs verwacht, terwijl 

anderen, gezien de huidige marktomstan-

digheden, hun tevredenheid uitspraken 

over de prestaties van Cosun. De zorg 

over de ontwikkeling van het resultaat in 

2015 werd echter breed gedeeld, zeker 

gezien de uitbreidingsplannen van Cosun 

vanaf 2017. Vanuit de ledenraad kwamen 

ook vragen over het resultaat van Aviko. 

Op basis van de lage aardappelprijs werd 

daar meer van verwacht. Directeur Robert 

Smith antwoordde dat Aviko slechts ge-

deeltelijk kon profiteren van de lage aard-

appelprijzen. Veel aardappelen worden 

vooraf gecontracteerd. Bovendien eisen 

ook afnemers van frites lagere prijzen 

wanneer de aardappelen goedkoop zijn.

Verkiezingsprocedure
Op verzoek van het kringbestuur Zee-

land stond de verkiezingsprocedure voor 

leden van de raad van beheer op de 

agenda. De raad van beheer heeft de 

procedure geëvalueerd en de conclusie 

getrokken dat de procedure voldoet. Alle 

betrokkenen, zowel de raad van beheer 

zelf, als de kringbesturen moeten hun 

rol wel goed vervullen. Deze conclusie 

kreeg brede steun in de ledenraad. In de 

volgende vergadering zal als vervolg op 

deze discussie het profiel voor leden van 

de raad van beheer op de agenda staan. 

Specifiek zal nog een keer gesproken 

worden of een gewone meerderheid bij 

de verkiezing van leden van de raad van 

beheer voldoende is. Dit in verband met 

het gewenste draagvlak voor leden van 

de raad van beheer.

Nieuw suikersysteem
De secretaris van de raad van beheer 

praatte de ledenraad bij over de ontwik-

keling van het nieuwe suikersysteem dat 

in 2017 van kracht wordt. Met CSVCO-

VAS is de afspraak gemaakt dat zij als 

collectief ledenleveringsbewijzen zullen 

nemen. Dit wordt door hen 1 op 1 door-

vertaald in rechten voor de individuele 

leden van CSVCOVAS. Overdracht van 

rechten binnen en buiten het CSVCOVAS-

gebied blijft mogelijk.

Verder meldde hij dat de aankoopsom 

voor de overname van leveringsrechten 

vanaf 2017 niet meer aftrekbaar is. Tot 

2017 is dat nog wel het geval. Dit is nu 

nog mogelijk, omdat het gaat om een 

tijdelijk quotum. Het quotumsysteem ein-

digt immers in 2017. Het nieuwe systeem 

dat Cosun gaat introduceren, heeft geen 

einddatum. Afschrijving is dan volgens de 

fiscus niet meer mogelijk. 

Jan Willem van Roessel 

Tine van de Werken en Gerard van Tilburg
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C
osun heeft twee uitkeringsre-

gelingen voor haar leden. De 

Uitkeringsregeling Bietenleve-

ringen (UB) is gebaseerd op 

bietenleveringen. Alle geleverde bieten 

(omgerekend naar 16%) worden bijge-

schreven op naam van het lid of de leden 

van het leverende bedrijf. Bij meerdere 

leden wordt het gelijk verdeeld over de 

leden of volgens een verhouding, zoals 

opgegeven door de leden zelf. De uitke-

ring kan worden aangevraagd na vijftien 

jaar leveren. In 2015 kan dit voor het 

eerst. De Bedrijfsbeëindigingsuitkering 

(BBU) is gebaseerd op aandelen van voor 

2000. De uitkering komt vrij na dertig 

jaar, bij bedrijfsbeëindiging of bij een uit-

kering in het kader van de UB-regeling.

Berekeningsfactor
De basis voor de UB-uitkering is de 

optelsom van het coöperatief resultaat 

over 2012, 2013 en 2014. Door dit bedrag 

te delen door het totaal aantal ton-

nen verwerkt in deze periode wordt de 

uitkeringswaarde per ton bieten bij 16% 

berekend. De basis voor de BBU-uitkering 

is eveneens de optelsom van het coöpe-

ratief resultaat maar dan gedeeld door 

de som van het aantal aandelen van die 

jaren. Daaruit volgt dan een uitkeringsbe-

drag per aandeel.

Voor zowel de UB- als de BBU-regeling 

geldt ook een rekenfactor. Hoe langer 

geleverd, hoe hoger de factor. Voor de 

aandelen geldt: hoe ouder het aandeel, 

hoe hoger. Het uitkeringsbedrag per ton 

bieten of per aandeel is dan de rekenfac-

tor maal de uitkeringswaarde.

Uitkering aanvragen
In 2015 kunnen leden die vanaf 2000 

vijftien jaar aaneen bieten geleverd 

hebben, een UB-uitkering aanvragen. 

Cosun stuurt deze leden half maart een 

specificatie met de regeling en het uit te 

keren bedrag. Als het betreffende lid ook 

aandelen van voor 2000 heeft, zal ook de 

BBU-uitkering vrijvallen.

Voor uitkering moet de specificatie 

ondertekend en uiterlijk voor 15 april aan-

staande retour naar Cosun. Cosun betaalt 

vervolgens in juli uit.

Oud-CSM-telers kunnen in 2016 een 

uitkering aanvragen. Voor hen geldt de 

zogenaamde UBT-regeling. Deze heeft 

een opbouw van tien jaar. Telers die 

referentie met opgebouwde rechten van 

een oud-CSM-teler hebben overgeno-

men, ontvangen over dat deel van hun 

referentie in 2016 een uitkering. Dit deel 

staat apart geregistreerd en wordt niet 

uitgekeerd in 2015.

Nu incasseren
Aangezien Cosun over de referentiejaren 

zeer goede resultaten boekte, zijn de 

uitkeringsbedragen in 2015 hoog. Cosun 

adviseert de leden die ervoor in aanmer-

king komen, de uitkering aan te vragen. 

Verwacht wordt namelijk dat de uitkerin-

gen de komende jaren zullen dalen door 

lagere bedrijfsresultaten.

De uitkeringen zijn fiscaal belast, ook 

bij deelname aan de ledenfinanciering. 

Omdat de situatie voor iedere teler 

anders is, adviseert Cosun de leden met 

fiscale vragen contact te zoeken met hun 

accountant. Meer informatie over de 

uitkeringsregelingen en de ledenfinancie-

ring staat op www.cosunleden.nl. Een lijst 

met veel gestelde vragen en antwoorden 

maakt daar deel van uit.

Dirk Jan Kemp Hakkert

In 2015 keert Cosun een UB–uitkering uit aan leden die vanaf 2000 vijftien jaar bieten 

hebben geleverd. Leden die voor deze uitkering in aanmerking komen en die aandelen van 

voor 2000 hebben, ontvangen dan tevens een BBU-uitkering. Cosun adviseert de leden de 

aanvraag voor uitkering in te dienen. In totaal gaat het om ongeveer 200 mln. euro.

NIEUW: LEDENFINANCIERING
Vanaf dit voorjaar biedt Cosun leden die in 
2015 een UB- en/of BBU-uitkering ont-
vangen, de mogelijkheid het geld op een 
deposito bij Cosun te zetten. Vanaf 2016 is 
dat ook mogelijk voor een deel van het te 
ontvangen bietengeld.

Het is mogelijk deel te nemen in deposito’s met 
kortere of langere looptijd. Cosun biedt een 

aantrekkelijke rente.
 

Rentevergoeding

Looptijd Rente

2 jaar 2,25%

3 jaar 2,40%

4 jaar 2,55%

5 jaar 2,70%

Aan de ledenfinanciering zijn de volgende voor-
waarden verbonden:
• alleen voor leden van Cosun
• inschrijving op naam en niet overdraagbaar
• tussentijds niet opvraagbaar
• de deposito’s zijn achtergesteld
• minimale inleg van € 2.500,= per deposito.

HOGE UITKERINGEN
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RECORDHOEVEELHEID SUIKER 
Bietenjaar 2014 leverde een recordopbrengst op van ruim 15 ton suiker per ha. Hieraan 

lag een zeer hoge wortelopbrengst ten grondslag van meer dan 90 ton bieten. Door het 

doorschuiven van surplusbieten is het bietenareaal dit jaar bijna 20% kleiner.

D
oor de gunstige weersom-

standigheden kon in 2014 

vroeg gezaaid worden. Het 

gemiddelde was 27 maart. De 

bodemstructuur was door de afwezige 

winter lang niet overal optimaal.

Het warme voorjaar zorgde voor een zeer 

goede beginontwikkeling. De groeipunts-

datum werd al bereikt op 4 juni, wat ook 

zeer vroeg is. Niet overal liep het overi-

gens even voorspoedig. De zomer, die 

tot augustus zonnig en droog verliep, gaf 

eveneens een bovengemiddelde groei. De 

herfst was warm en droog. Een verade-

ming ten opzichte van de jaren daarvoor 

toen de oogst moeizaam verliep. De 

herfst bracht relatief hoge etmaaltempe-

raturen, waardoor het suikergehalte maar 

beperkt steeg. De oogstwerkzaamheden 

verliepen zeer voorspoedig. Bij de bieten 

die lang in het veld bleven staan, nam de 

wortelopbrengst verder toe. 

Kwaliteit
Het suikergehalte was met 16,66% tevre-

denstellend, maar niet bijzonder hoog. De 

hoge opbrengst werd dus vooral bereikt 

door de recordwortelopbrengst van 90,8 

ton per ha, ruim 10 ton hoger dan het 

vorige record. Het gunstige herfstweer 

maakte een laag tarrapercentage van 

8,8% mogelijk. Een mooi cijfer, zeker ten 

opzichte van 2013 toen het percentage 

2% hoger was. De WIN was met 91,2 

punten ook goed. Via de kwaliteitsopgave 

 is de nieuwe kwaliteitsparameter invert 

aan de telers verstrekt. Telers waarvan 

de bieten verwerkt zijn in Appeldorn of 

Jülich, hebben deze niet gekregen, omdat 

deze gegevens niet beschikbaar zijn. 

Het invertgehalte was met 3,3 mmol/kg 

biet laag. Maar ook afgelopen jaar weer 

zagen we incidenteel partijen met veel 

hogere invertwaarden. Tot zelfs 30. De 

oorzaak was meestal rotte bieten (rhi-

zoctonia) of problemen in de bewaring 

vanwege onvoldoende ventilatie.

Doorschuiven
Vanwege de grote oogst en de beperkte 

afzetmogelijkheden voor surplussuiker 

is er 169.000 ton surplussuiker doorge-

schoven. De doorschuifgrens lag bij 15% 

boven de toewijzing. Sommige telers 

hebben niet of nauwelijks doorgescho-

ven. Een groot aantal heeft veel doorge-

schoven. In enkele gevallen zelfs zodanig 

veel dat er in 2015 geen bieten geteeld 

hoeven worden, omdat de toewijzing 

al vol is. Gemiddeld genomen wordt 

ruim 75% van de bieten afgerekend als 

quotumbieten, 10% als surplusbieten en 

15% wordt doorgeschoven. Het gevolg 

is dat het bietenareaal dit jaar een kleine 

20% lager is.

Gert Sikken

Gebied
Wortel

opbrengst
(ton/ha)

Suiker
Gehalte

(%)

Suiker
(kg/ha)

Tarra
(%) WIN K Na αN invert

Zeeuws-
Vlaanderen 92,4 16,54 15.290 9,7 91,6 34 3 8 3,9

Zeeuwse Eilanden 94,1 16,77 15.785 8,4 91,5 35 3 8 3,7

West-Brabant 93,7 16,45 15.425 10,0 91,3 36 3 9 3,4

Noord- en Zuid-
Holland 95,5 16,75 15.977 9,6 91,5 35 3 8 3,3

Oost- en Zuid- 
Flevoland 108,6 16,71 18.149 9,9 91,2 38 3 8 3,3

Noordoostpolder 101,6 16,78 17.052 9,1 91,7 35 3 7 3,0

Noordelijke klei 91,1 16,87 15.370 8,9 91,3 38 3 8 3,5

Noordelijke zand 78,3 16,96 13.274 8,1 91,4 35 5 9 3,4

Noordelijke dal 81,4 17,07 13.898 8,1 91,4 35 5 9 3,5

Gelderland e.o. 85,7 16,02 13.736 9,0 89,9 40 5 12 1,9

Oost-Brabant en 
Noord-Limburg 87,9 16,13 14.178 6,8 89,9 42 5 15 3,1

Midden- en Zuid-
Limburg 90,9 15,92 14.472 7,9 90,0 39 4 14 2,3

Nederland 90,8 16,66 15.133 8,8 91,2 37 4 9 3,3

Overzicht resultaten campagne 2014

Geen invertbepaling in Duitsland
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”IK BEN VAN DE 
BIOBASED ECONOMY”

”Voor mij is Cosun meer dan een suikerbedrijf, het is een grondstoffenbedrijf”, zegt 

Jasper Roubos. Jasper heeft in de Haarlemmermeer een gecombineerd akkerbouw- en 

loonwerkbedrijf en een kampeerplaats voor campers.

I
k ben van de biobased economy”, 

zegt Jasper Roubos (30) met een 

glimlach. “Er zit voor de akkerbouw 

heel veel potentie in. In bioplastics 

bijvoorbeeld. Zelf probeer ik op mijn 

bedrijf zo duurzaam mogelijk te zijn. Met 

zonnestroom ben ik volledig zelfvoorzie-

nend. Ik werk zo energiezuinig mogelijk 

met mijn machines. Maar het nastreven 

van duurzaamheid is lastig in een wereld 

die je daarvoor de middelen nog niet 

volop aanbiedt. Noodgedwongen laat ik 

daardoor ook wel eens een steekje val-

len”, stelt Jasper.

Akkerbouw met loonwerk
Roubos woont met zijn gezin met twee 

jonge kinderen in Abbenes. Hij teelt 10 

hectare bieten in een bouwplan van 1 

op 6. De laatste zijn 16 januari geleverd. 

De opbrengst: 115 ton netto per hectare 

(15,5% suiker). Op een groot gedeelte 

van het perceel hadden twaalf jaar geen 

bieten gestaan. “Helaas waren er op het 

einde bladschimmelproblemen. Ik ver-

moed doordat ik kort na de tweede be-

spuiting regen heb gehad”, vertelt hij. Dit 

jaar komen de bieten op “een traumastuk 

qua ligplaats”: de opslag moet op een 

zeer winderige plek naast de snelweg. 

“De wind staat er pal op. Voor een 

laatste levering is dat geen fijne plek. Een 

keer is het dekzeil er afgewaaid en bijna 

op de weg terechtgekomen. Dat risico 

wil ik niet weer lopen.” Jasper levert ze 

daarom dit jaar een ronde eerder. Zaaien 

doet hij eind maart, begin april “als de 

grond goed is en de weersvoorspelling 

juist”. Het worden er sowieso fors minder 

dit jaar. “Ik heb veel verplicht moeten 

doorschuiven. Ik had ook ingetekend op 

10% vrijwillig doorschuiven. Ik had vorig 

jaar meer gezaaid. Omdat het toevallig zo 

uitkwam.”

Loonwerk en kampeerplaats
Jasper teelt tarwe (“In een 1 op 2-teelt. 

Dat zie je veel, hier in de polder”), frites-

aardappelen en plantuien. Hij combineert 

dat met loonwerk, voornamelijk spuit- en 

aardappelrooiwerk. Bietenrooien doet 

Jasper niet. De bietenzaaimachine leent 

hij bij de buurman. Hij heeft met twee 

collega’s een eigen combine. Enkele jaren 

geleden heeft hij wel geïnvesteerd in de 

aanschaf van een ‘zeldzame’ getrokken 

Lemken Karat-cultivator om snel graan-

stoppel onder te werken en groenbemes-

ter te zaaien, inspelend op de ganzenre-

geling voor het gebied en de toename 

van groenbemesters. Om foeragerende 

ganzen te weren en zo vogeloverlast op 

Schiphol tegen te gaan, zijn de akkerbou-

wers in de Haarlemmermeer verplicht de 

stoppel binnen 48 uur na de graanoogst 

onder te werken. De Lemken is voorzien 

van een pneumatische APV-zaaibak. “Hij 

is super”, aldus Jasper. “Door de capa-

citeit en snelheid van de machine kan ik 

er in korte tijd veel werk mee verzetten, 

waardoor hij rendabel te maken is.” 

Ook heeft Jasper bij zijn boerderij een 

kampeerplaats voor campers. In het toe-

ristenseizoen, dat begint in het voorjaar 

als de Keukenhof open gaat, is het daar-

door een komen en gaan van toeristen. 
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Meestal blijven ze een à twee nachten 

en trekken dan verder. Het beheer van 

de camperplaats is in handen van Jaspers 

vrouw Eveline. Het Groene Hart, zoals de 

overnachtingsplek heet, is onlangs voor-

gedragen als beste camperkampeerplaats 

van Nederland.

Verkassen
Wie in de Haarlemmermeer boer wil 

blijven, moet soms verkassen. De familie 

Roubos stond dertien jaar geleden voor 

die keuze, toen plaats gemaakt moest 

worden voor de hogesnelheidslijn. De 

ruilverkaveling bood de kans het bedrijf 

een kilometer verderop voort te zetten 

met een nieuwe boerderij, betere grond 

en nieuwe bedrijfsgebouwen. “Ik wilde 

altijd al boer worden, maar voor mij was 

die verhuizing destijds het laatste zetje 

om dat hier te worden”, vertelt Jasper. 

Tot dan had hij allerlei andere banen “om 

toch vooral maar zeker te weten dat ik 

echt boer wilde worden”. Na de tuin-

bouwschool werkte Jasper ondermeer als 

taxi- en vrachtwagenchauffeur, in de ho-

reca en bij een handelsbedrijf in Australië. 

“Het maakte de uiteindelijke keuze om 

boer te worden nog een stuk gemakkelij-

ker. Door al die banen heb ik gezien dat 

boer zijn een goed vak is dat je niet moet 

laten schieten”, zegt hij.

Krimp in de polder
Voor de akkerbouw in de Haarlemmer-

meer is het er in de loop der jaren niet 

eenvoudiger op geworden. Het areaal 

krimpt. Dat maakt schaalvergroting 

moeilijk. “De Haarlemmermeer was een 

boerenpolder, maar hij is overgenomen 

door de stad”, vertelt Jasper. “Akker-

bouw is een eilandje geworden. Logisch. 

Boerenland brengt geen nieuw werk. 

Kantoren en fabrieken doen dat wel.” 

Op de vruchtbare klei van weleer lig-

gen landingsbanen, wegen, woningen, 

fabrieken, kantoren en spoorlijnen. Mét 

de boerderijen verdwenen ook de loon-

werkklanten. De afgelopen jaren heeft 

Jasper met bijpachten zijn bedrijf kunnen 

uitbreiden van 60 naar 78 hectare. Nu 

raakt hij waarschijnlijk pachtgrond kwijt. 

Dit vanwege ‘PARK21’, een herinrichtings-

plan voor de aanleg van 1.000 hectare 

vrijetijdslandschap, dat onlangs groen 

licht heeft gekregen. “Het is bovendien 

minder vanzelfsprekend geworden dat ik 

grond kan bijpachten. Daar had ik niet nu 

al op gerekend. Een tegenvaller”, aldus 

Jasper.

Extra klankbord
Roubos was sinds 2009 lid van de Jonge-

renraad. “De Jongerenraad is een goede 

manier om jonge boeren bij de coöperatie 

en het coöperatiebestuur te betrekken en 

hen kennis te laten maken met het be-

stuurswerk. Cosun moet worden bestuurd 

door akkerbouwers. De vijver waaruit 

die gevist moeten worden, moet groot 

genoeg zijn. Jongeren vroeg bij het be-

stuurswerk betrekken helpt daarbij”, stelt 

hij. “Het voegt ook wat toe aan de coöpe-

ratie, omdat ze met hun mening kunnen 

fungeren als extra klankbord. Jongeren 

hebben soms net iets andere inzichten. Ze 

denken soms wat vernieuwender en zijn 

meer geneigd tot meer investeren in de 

bedrijfsactiviteiten dan tot meer uitbeta-

len. Je hoeft als bestuurder niks met onze 

mening, maar het kan wel helpen een 

beter totaalbeeld te krijgen van wat er in 

de coöperatie leeft. Een Jongerenraadlid 

in het kringbestuur moet je zien als een 

meedenker, niet als een meekijker.”

Voor de akkerbouw is Cosun van grote 

waarde, gaat Roubos verder. “Het is een 

verbindend element. De waarde van de 

coöperatie is dat je zo als akkerbouwers 

een vuist kunt maken en een stap verder 

kunt zetten in de keten. Het mooiste is, 

dat we zo de slag maken naar biobased. 

Zoals we de biet 100% goed moeten 

benutten, zo moet dat ook met de aard-

appel. We moeten af van de afhankelijk-

heid van aardolie en de wereld naar een 

duurzamer niveau brengen. Akkerbouw 

kan dat. Voor mij is Cosun meer dan een 

suikerbedrijf, het is een grondstoffenbe-

drijf.”

Ton Schönwetter

Jasper, Eveline en hun kinderen
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D
e recordopbrengst staat uiter-

aard niet los van het goede 

groeiseizoen, maar is ook het 

resultaat van de structurele 

teeltverbeteringen. Vroeg zaaien, de 

juiste rassenkeuze en een gezond blijvend 

gewas zijn de beste garantie voor een 

hoge opbrengst.

Registratie als basis
De ervaring leert, dat voor verbeteringen 

teeltregistratie de beste basis is. Voor 

wie niet vastlegt wat hij of zij doet, is het 

vrijwel onmogelijk een goede analyse te 

maken van zijn teeltwijze. 

In het onlangs verschenen Unitip-verslag 

2014 staat een overzicht van de belang-

rijke teeltaspecten in het afgelopen jaar. 

In veel gevallen zijn cijfermatige vergelij-

kingen gemaakt tussen gebieden, maar 

worden deze ook in historisch perspectief 

gezet. Deelnemen aan Unitip is nuttig en 

levert geld op. Het evalueren, de teelt-

wijze en de resultaten vergelijken met 

collega’s draagt bovendien bij aan de 

resultaten van morgen.

Uitbreiding teeltinformatie
Samen met de telers, het IRS en andere 

betrokkenen blijft Suiker Unie werken aan 

verdere opbrengstverbetering. Als meer 

telers meedoen met Unitip kunnen we 

ook deze slag maken. Tegelijkertijd wordt 

de registratie in Unitip verder doorontwik-

keld. Ondermeer gaat de geografische 

informatie over het bouwplan belangrijker 

worden. Suiker Unie gaat dit jaar hiermee 

experimenteren. In de toekomst zullen we 

steeds meer informatie koppelen aan de 

percelen.

Vroeg zaaien loont
Vrijwel ieder jaar, zo blijkt uit gegevens in 

Unitip, zien we dat vroeg gezaaide perce-

len gemiddeld een hogere opbrengst ha-

len dan de later gezaaide. Vroeg gezaaide 

zijn veelal eerder gesloten en kunnen dus 

eerder optimaal profiteren van de instra-

ling. Dat was ook het afgelopen jaar zo.

Vooral in de kleigebieden zagen we zeer 

positieve effecten van vroeg zaaien. De 

oorzaak lag in het zaaibed en het weer. 

De vroeg gezaaide percelen kregen net 

na het zaaien een flinke bui regen. Hier-

door had het zaad, ondanks de slechte 

structuur, voldoende vocht om snel te 

ontkiemen. Percelen die later gezaaid 

zijn, kregen een lange droogteperiode 

te verduren, waardoor het zaad langer 

droog lag.

Aandacht voor bekalking
Met regelmaat zien we percelen die ach-

terblijven in groei, veelal veroorzaakt door 

een te lage pH. Bekalken resulteert in een 

flinke meeropbrengst. Bij een pH van 4,5 

De opbrengstdoelstelling was: in 2015 gemiddeld 15 ton suiker per hectare met 15 euro 

variabele kosten per ton bieten. De afgelopen tien jaar is er onder de naam 15-15-15 hard 

aan gewerkt dit te realiseren. Afgelopen jaar was het zo ver: 15.133 kg suiker per hectare. 

Unitip-deelnemers haalden zelfs 16.009 kg.

zaaiperioden Flevoland Holland Noordelijke klei
Noordelijke 
lichte grond

Zuidoost 
klei / löss

Zuidoost 
zand

Zuidwesten

voor 15 maart 18,6 17,2 15,9 14,6 15,4 15,8 17,0

15 maart t/m 22 maart 18,1 16,8 16,4 15,0 15,6 15,0 16,7

23 maart t/m 30 maart 17,8 15,9 15,2 14,4 15,5 14,9 16,1

na 30 maart 17,8 15,5 15,9 13,9 14,6 13,9 15,3

Gemiddeld 2014 18,1 16,4 15,9 14,2 15,3 15,0 16,2

Zaaitijdstip en suikeropbrengst (ton/ha) per regio (Unitip, 2014)

15-15-15 NU AL GEREALISEERD
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tot 5 levert dit een meeropbrengst op 

van ruim 600 kilogram suiker per hectar. 

Bij een pH van 5 tot 5,5 is dit ruim 300 

kilogram. In Unitip zijn 1.185 percelen van 

de noordelijke lichte grond tussen 2007 

en 2013 met elkaar vergeleken. In steeds 

meer gevallen is de gemiddelde pH van 

een perceel goed, maar is er sprake van 

grote variatie op het perceel. Een pH-

waarde van 3,5 tot 4 op sommige delen 

is geen uitzondering. Dit verklaart ook de 

grote variatie in opbrengst. Met nieuwe 

technieken wordt geprobeerd op het per-

ceel de pH plaatsspecifiek vast te stellen 

en te doseren. De kalkverspreider kan op 

basis van bemonstering met een taak-

kaart zo geprogrammeerd worden, dat 

met behulp van GPS de juiste hoeveelheid 

kalk op de juiste plaats terechtkomt. Dat 

voorkomt over- en onderbekalking. 

Wat zegt amino-stikstof?
Rond 2000 was de ‘vuistregel’: Bieten 

met een amino-N onder 10 hebben 

stikstofgebrek. Recente gegevens laten 

zien dat de moderne rassen pas een grote 

kans op stikstofgebrek hebben bij een 

amino-N onder 5. De rode balken in de 

grafiek laten zien dat in de afgelopen 

campagne slechts 1,5% van alle monsters 

een amino-N onder de 5 had. 

Ook bij bieten met een amino-N boven 

de 15 is het goed de stikstofgift kritisch te 

bekijken. Dergelijke hoge amino-N-cijfers 

kunnen veroorzaakt zijn door een lang-

durige stressperiode (extreme droogte/

ziektes en dergelijke). Is dit niet het geval, 

dan is de kans groot dat de stikstofgift te 

hoog is geweest.

In de afgelopen tien jaar is het stikstofni-

veau in de bieten zeer fors gedaald. Telers 

behalen nu met dezelfde hoeveelheid 

stikstof een veel hogere bietopbrengst. 

Daarnaast heeft deze kwaliteitsslag het 

verwerkingsproces in de suikerfabriek 

sterk verbeterd.

Bladschimmels tijdig bestrijden
Kenmerkend voor 2014 was de zeer 

vroege bladschimmelinfectie. De waar-

schuwing van 20 juni is de vroegste sinds 

de oprichting van de bladschimmelwaar-

schuwingsdienst.

Gemiddeld is de eerste bespuiting uitge-

voerd op 12 juli, ruim drie weken vroeger 

dan in de voorgaande jaren.

Het is noodzakelijk de eerste bladschim-

melbestrijding tijdig uit te voeren. Daarna 

is het ook belangrijk op tijd een eventueel 

noodzakelijke vervolgbespuiting te doen. 

Veel telers hebben te lang gewacht met 

die tweede bespuiting. In de periode na 

de vroege eerste bladschimmelbestrij-

ding is nog veel nieuw blad gevormd dat 

onbeschermd is.

Wanneer bladschimmel in het begin niet 

goed wordt aangepakt, loop je achter de 

feiten aan. Begin augustus beoordeelden 

te veel telers dat het gewas nog ‘schoon’ 

was. Zo ontstond een interval van vijf tot 

zes weken. Te lang, zo bleek achteraf. Op-

vallend in dit verband is, dat gemiddeld 

genomen het interval tussen de eerste 

en tweede bladschimmelbespuiting veel 

groter was (38 dagen) dan die tussen de 

tweede en derde bespuiting (30 dagen), 

en de derde en de vierde bespuiting (22 

dagen).

Pieter Brooijmans
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STIKSTOFBEHOEFTE VAN 
BIETEN NEEMT NIET TOE
In de praktijk leeft de gedachte dat bieten extra stikstof nodig hebben om hogere opbrengsten 

te kunnen realiseren. Ook na veel neerslag in het groeiseizoen is de gedachte dat een extra 

stikstofgift rendabel is. Is dit ook werkelijk zo?.

D
e gemiddelde wortel- en 

suikeropbrengsten nemen toe 

en waren in 2014 hoger dan 

ooit. Dit roept de vraag op of 

bieten bij hogere opbrengsten meer 

stikstof opnemen. Daarnaast zien we dat 

de aminostikstofgehalten van de biet 

steeds lager worden. Hoe laag moet dit 

gehalte zijn wil er sprake zijn van 

stikstofgebrek? 

In 2014 viel plaatselijk veel neerslag in de 

maand mei. De neiging om extra stikstof 

te geven is dan groot. Levert dat extra 

opbrengst op?

Meer stikstofopname?
De (wortel)opbrengsten nemen toe, maar 

de gehalten aan aminostikstof en totaal 

stikstof (N-totaal) in de biet nemen af.

Hierdoor is de N-opname sinds 2007 

vrijwel constant gebleven, ondanks 

de hogere opbrengsten. Dit is vooral 

het gevolg van efficiëntere rassen. 

Deze produceren per kg opgenomen 

stikstof meer suiker dan de vroegere 

rassen. Ook is duidelijk dat hogere 

bietenopbrengsten geen negatief effect 

op de stikstofhuishouding van de grond 

hebben. De afvoer van stikstof van het 

perceel neemt immers niet toe!

Verder blijkt uit proefveldonderzoek dat 

de optimale stikstofgift voor suikerbieten 

onafhankelijk is van de hoogte van de 

opbrengst en dat deze niet hoger is dan 

in het verleden.

Al met al is er dus geen aanleiding om 

meer stikstof te geven om hogere (suiker)

opbrengsten te realiseren.

Lage aminostikstofgehalten
De gemiddelde aminostikstofgehalten 

in de biet nemen vanaf 2001 af 

(figuur 1), terwijl de gemiddelde 

stikstofgiften aan de bieten al vele jaren 

constant zijn (gemiddeld circa 130 kg N/

ha). Het gemiddelde aminostikstofgehalte 

in de biet was in 2014 8 mmol per 

kg biet. Pas bij gehalten lager dan 

5 mmol per kg biet is bij de huidige 

rassen mogelijk sprake geweest van 

stikstofgebrek. Zie ook het artikel ’15-15-

15 nu al gerealiseerd’ van Suiker Unie.

Extra stikstof na veel regen?
Het afgelopen jaar heeft het IRS op 

een perceel zandgrond in Drenthe 

onderzocht of stikstof bijbemesten in het 

groeiseizoen, na overvloedige neerslag, 

rendabel is. Na een zeer natte meimaand 

waren de bieten lichtgeel en groeiden 

slecht. Ook de Nmin-hoeveelheid in de 

bodem was vrij laag (57 kg per hectare 

in de laag 0-60 cm, half juni). Dit zijn 

allemaal signalen die kunnen duiden 

op stikstofgebrek. Omstreeks half juni 

is een proefveld aangelegd met vier 

extra stikstofgiften: 0, 40, 80 en 120 

kg N per hectare. De bijbemeste veldjes 

reageerden binnen een paar weken 

Figuur 1. Verloop van het gemiddelde aminostikstofgehalte van de biet 
(bron: Suiker Unie).

Rubriek onder 
verantwoordelijkheid van:

Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom

Tel.: +31 (0) 164 274 400 irs@irs.nl
Fax.: +31 (0) 164 250 962 www.irs.nl
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BORIUMGEBREK
Het afgelopen jaar waren er diverse 

meldingen van boriumgebrek, vooral van 

lichte gronden, maar ook van een aantal 

percelen zavel- en lössgrond. Wat te 

doen bij boriumgebrek?

Zand- en dalgronden zijn van nature 

boriumarm. Het advies is daarom om 

bieten op deze grondsoorten altijd 

borium te geven. Deze meststof is 

goedkoop en kan opbrengstverlies door 

boriumgebrek (tot €1.000 per hectare!) 

voorkomen.

Het beste tijdstip om borium te geven 

is rondom het zaaien. Een gift van 400 

tot 500 gram per hectare is vrijwel altijd 

voldoende. U kunt borium ook spuiten 

over het bietengewas, tot het sluiten van 

het gewas, bijvoorbeeld in combinatie 

met de onkruidbestrijding. U kunt 

dan de boriumhoeveelheid het beste 

verdelen over twee toepassingen.

De kans op boriumgebrek op zavel-, 

löss- en kleigronden is veel kleiner dan 

op lichte gronden. Daar geldt geen 

algemeen boriumbemestingsadvies. 

Toch hebben we het afgelopen jaar ook 

op sommige lichte zavel- en lösspercelen 

(vaak pleksgewijs) boriumgebrek 

geconstateerd. Als u ervaren heeft 

dat uw percelen gevoelig zijn voor 

boriumgebrek, neem dan geen risico en 

geef tijdig borium. Een boriumanalyse 

van uw grond kan hierbij behulpzaam 

zijn. Controleer of het boriumgehalte 

voldoende hoog is. 

op de extra giften, er werd meer en 

donkerder loof geproduceerd. Bij de 

oogst in november bleek dat de extra 

stikstofgiften geen betrouwbare invloed 

hadden op het wortelgewicht van de 

bieten, maar wel het suikergehalte 

duidelijk verlaagden (figuur 2). Een extra 

stikstofgift was dus op dit perceel niet 

rendabel. Dit resultaat bevestigt eerder 

onderzoek dat er in het groeiseizoen 

niet snel stikstof door uitspoeling buiten 

de bewortelbare zone van de bieten 

terecht komt en dat een extra stikstofgift 

meestal niet rendabel is. Een uitzondering 

hierop vormen wellicht grofzandige, sterk 

doorlatende gronden.

Peter Wilting

Een boriumgift van 400-500 gram B per hectare voorkomt boriumgebrek.

Figuur 2. De invloed van extra stikstofgiften in juni, na overvloedige neerslag in mei, op het wortelgewicht 
en suikergehalte van suikerbieten (Sleen 2014). De extra gift heeft geen significante invloed op de 
wortelopbrengst en benadeelt het suikergehalte wel significant.
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E
en goed zaaibed maakt het 

zaaien makkelijker. Bij een goed 

zaaibed kan men het zaad in de 

vochtige, aangedrukte grond 

zaaien. Dit leidt tot een goede opkomst, 

ook bij een droge periode na het zaaien. 

Bij een te diep zaaibed gevolgd door te 

ondiep zaaien (zonder regelmatige 

controle tijdens het zaaien) is het vrijwel 

onmogelijk om een vlotte en homogene 

opkomst te krijgen als er na het zaaien 

een droge periode volgt.

Voor het zaaien
Controleer voor het zaaien de 

zaaikouters, deze moeten scherp zijn. 

Dit wil zeggen dat ze de kenmerkende 

druppel vorm hebben. 

Eerste rondgangen
Bij het zaaien van de eerste rondes op het 

perceel wordt de zaaimachine afgesteld 

op het aanwezige zaaibed. Controleer 

daarom bij de eerste rondgangen en niet 

alleen op de kopakker:

-  de zaaiafstand (nameten in de 

zaaivoor). Deze moet voldoende zijn 

om met de verwachte veldopkomst 

70.000 tot 90.000 planten te halen. 

Bij een veldopkomst van 80% zal de 

afstand 20 cm moeten zijn;

-  de zaaidiepte. De zaadjes moeten 

in de vochtige (aangedrukte) grond 

liggen, bij voorkeur op een diepte van 

ongeveer 2-4 cm;

-  de afstelling van de kluitenruimers. 

Deze moeten de grote kluiten opzij 

schuiven;

-  afstelling markeurs als u niet met gps 

zaait. De afstand tussen de sluitrijen 

van twee gangen moet 50 cm zijn. 

Controleer of dit overeenkomt. 

Bij het rijden van het wiel op de 

markeurstreep is ook de houding van 

de chauffeur belangrijk om de afstand 

tussen de sluitrijen te laten kloppen.

Regelmatige controle
De grondslag van het perceel kan 

wisselen. Dit heeft gevolgen voor 

het zaaibed en dus de zaaidiepte. 

Controleer daarom tijdens het zaaien zeer 

regelmatig:

-  de zaaidiepte. De zaadjes moeten in 

de vochtige grond liggen;

- of de kouters niet verstopt zijn;

-  of de voorraad in de zaadbakken 

voldoende is.

Bram Hanse

KLEINE AANDACHTSPUNTEN MET 
GROTE GEVOLGEN
Suikerbieten zaaien is precisiewerk. Het zaad moet zo regelmatig mogelijk verdeeld worden, 

met als doel dat alle zaden tegelijk kiemen en uitgroeien tot een zo groot mogelijk, oogstbare 

biet. Met een aantal kleine controles is de kans op een uniform gewas groter. Een gelijkmatig 

gewas is belangrijk om in het najaar bij de oogst te kunnen rooien met minimale verliezen.

Links een scherpe zaaikouter met de kenmerkende 
druppel- of Y-vorm. Deze maakt een mooi voortje 
waar het zaadje klem in komt te liggen. Rechts een 
versleten zaaikouter. Deze kunt u beter vervangen 
voor u gaat zaaien.

Bij een goed zaaibed kan het zaad in de vochtige, aangedrukte grond gezaaid worden. Dit leidt tot een 
goede opkomst, ook bij een droge periode na het zaaien.

Controleer regelmatig tijdens het zaaien of de 
zaadjes in vochtige grond liggen.
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GEWASBESCHERMING IN 2015
Ook in 2015 verandert er weer het nodige in de gewasbescherming van de suikerbieten. 

Gewasbescherming is sowieso een onderwerp waarbij men attent moet zijn en blijven.

D
e actuele adviezen voor de 

gewasbescherming in 

suikerbieten staan in de 

Gewasbeschermingsupdate 

2015 (zie bijgevoegde bijlage).

Spuit gekeurd?
De meest voorkomende reden voor 

niet verkrijgen/verlengen van het 

voedselveiligheidscertificaat is het 

ontbreken van een geldig keuringsbewijs 

van de veldspuit, zo blijkt uit gegevens 

van Suiker Unie. Zorg daarom dat de spuit 

niet alleen op tijd gebruiksklaar, maar ook 

gekeurd, is. Een veldspuit moet minimaal 

één keer in de drie jaar gekeurd worden.

Aandacht voor etiket
Alle herbiciden hebben een ‘nieuw’ 

wettelijk gebruiksvoorschrift gekregen. 

Deze vindt u op het etiket. Voor 

(toegelaten) middelen met een oud etiket 

geldt een opgebruiktermijn tot 1 juli 

2015. In de Gewasbeschermingsupdate 

is vanaf pagina 8 (ook) aandacht voor 

de gebruiksvoorschriften. Ook de 

eerste fungiciden zijn al door het Ctgb 

herbeoordeeld, alle andere fungiciden 

zullen dit jaar nog volgen. Houd daarom 

de etiketten, www.irs.nl/bladschimmel 

en/of www.ctgb.nl in de gaten voor 

de actuele toelatingssituatie en 

gebruiksvoorschriften. 

Waarnemen in het veld
In veel gebieden in Nederland komen 

resistentiedoorbrekende varianten van 

het rhizomanievirus voor. Let daarom 

gedurende het groeiseizoen goed op 

signalen die het gewas geeft, zoals 

blinkers, ingesnoerde wortels en 

bruinverkleurde vaatbundels (pagina 7 

van de Update).

Nog meer geel: let vanaf gewassluiting 

ook op het voorkomen van bladvlekken 

door stemphylium, maar houd ook de 

andere bladschimmels in de gaten. Maak 

de keuze voor het middel op basis van de 

aanwezige schimmel(s) in het gewas op 

het moment van waarnemen. Zie pagina 

5 en 7 van de Update. 

Jurgen Maassen

MARTIJN LEIJDEKKERS 
GEPROMOVEERD!

Op 23 januari is Martijn Leijdekkers gepromoveerd aan 

Wageningen Universiteit na verdediging van zijn proefschrift 

‘Characterization of sugar beet pulp derived oligosaccha-

rides’. Zijn onderzoek startte bij Cosun Food Technology 

Centre te Roosendaal (waar Martijn tot anderhalf jaar 

geleden werkte). Hij richtte zich vooral op de ontwikkeling 

en toepassing van analysemethoden voor complexe mengsels 

oligosachariden afkomstig uit suikerbietenpulp. Cosun New 

Business kan de resultaten gebruiken voor bioraffinage van 

suikerbietenperspulp.
Dr.ir. Martijn Leijdekkers midden tussen zijn promotoren en leden van de 
examencommissie na uitreiking van de bul. (foto: Mirian Hendriks)
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kort nieuws

vraag en antwoord

WANNEER WORDEN DE BIETEN BETAALD?

Eind maart 2015 ontvangt u van Cosun de specificatie van de 

eindafrekening met ondermeer de geleverde hoeveelheid bieten, 

de doorgeschoven hoeveelheid uit de vorige campagne en de 

hoeveelheid die naar 2015 wordt doorgeschoven. De prijzen voor 

ledenbieten en surplusbieten zijn op de afrekening berekend op 

basis van uw kwaliteitsgegevens. De premies vroeg en laat zijn 

uitbetaald bij het campagnevoorschot. Op de eindafrekening is 

tevens de geleverde tarra in rekening gebracht. Ook zijn de in te 

houden vorstbedragen en de bonus/malus partijgrootte verre-

kend. Het geld staat begin april 2015 op uw rekening. 

Surplusbieten
Van de surplusbieten die worden doorgeschoven naar 2015 zijn 

de premies vroeg en laat betaald. De tarra wordt in rekening ge-

bracht bij de eindafrekening 2014. De kwaliteitsparameters zoals 

suikergehalte en winbaarheid, worden verrekend met de  eerste 

voorschotbetaling in september/oktober 2015.

Voor doorgeschoven bieten uit campagne 2013 wordt 5 euro 

opslagkosten per ton netto (bij 16% suiker) in rekening gebracht.

WIJZIGINGEN KRINGBESTUREN

Tijdens de laatste kring/afdelingsverga-

deringen zijn in diverse regio’s verkiezin-

gen geweest voor de kringbesturen, c.q. 

ledenraad.

In de afdeling West-Brabant was A.J. van 

Nieuwenhuyzen statutair aftredend. Hij 

wordt opgevolgd door A.L.G.H. Schrau-

wen uit Zevenbergen. In de afdeling Kop 

van Noord-Holland is J.C. van Heerwaar-

den, afkomstig van Texel, opgevolgd door 

J. Broekman, ook van Texel.

D. Anema uit de afdeling Friesland stelde 

zich niet herkiesbaar en is opgevolgd door 

jongerenraadslid L.E. Vogels uit Firdgum.

Bij CSV COVAS zijn teruggetreden 

E.H.W.J.E. Michiels (lid geworden van 

de raad van toezicht van Cosun), P.P.R. 

Cerfontaine en W.M.J.G. Pennings. Hun 

plaatsen zijn ingenomen door P.J.B.M. 

Hermans (Ysselsteyn), P.L.J. Huls (St. 

Geertruid) en mevrouw M.M.J. van Lier-

Grooten (Roggel).

BETACAL-REGELING

In de tweede helft van maart krijgen alle 

telers een circulaire met informatie over 

de Betacal telerregeling 2015-2016, het 

‘Betacal recht 2015’, en een bestelformu-

lier. De regeling geldt vanaf de start van 

campagne 2015 tot aanvang campagne 

2016.

Bemestingsplan
Na de ontvangst van de circulaire kunnen 

telers hun Betacal wensen direct opge-

ven via het Ledenportaal. Tegelijkertijd 

kunnen ze dan ook een extra bestelling 

plaatsen. Wie geen gebruik maakt van het 

ledenportaal kan de opgaaf nog per post 

versturen. Opgeven voor de regeling kan 

tot 1 mei. De agrarische dienst adviseert 

de telers bij de opgave voor levering van 

Betacal ook rekening te houden met het 

bemestingsplan 2015. 

Kringvergadering in Zuidbroek


