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Hoogste prijs zware ooien op schapenmarkt
in Leeuwarden. Prijzen over de laatste
twaalf weken, in euro's per stuk.

SLACHTOOIEN

vorig jaar

laatste prijs
€ 88,00

51504948474645444342414039week
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Hoogste prijs zwartbont stierkalf eerste
kwaliteit op de veemarkt in
Purmerend. Prijzen over de laatste twaalf
weken; in euro's per stuk.

NUKA'S

laatste prijs
€ 135

46454035"30252016week

DOOR KLAAS VAN DER HORST

Hogere prijzen zaten er dinsdag-
morgen niet in op de schapen-
markt in Leeuwarden. Toch was 
er een vlotte handel, aldus scha-
penhandelaren. Vooral de iets 
zwaardere dieren waren goed in 
trek. Ook de concurrentie bij de 
export naar Frankrijk was iets 
groter dan vorige week. 

Toch blijft deze handel moei-
zaam gaan. Nederland heeft op de 
Franse markt veel last van de En-
gelse concurrentie. Probleem is 
dat het Britse pond erg goedkoop 
is en daar kunnen de Nederlan-
ders moeilijk tegen vechten. 
Daarbij worden ook veel karkas-
sen naar Frankrijk geëxporteerd. 

Eigenlijk zit er voorlopig niet 
zo veel muziek in die markt. Dat 
is ook te zien aan de noteringen. 
Recordprijzen zitten er niet in. 
◆ Prognose: prijzen blijven gelijk.

Vlotte handel in zware 
schapen bij gelijke prijzen

TENDENS
Schapen

Kalveren goedkoper op 
veemarkt Puremerend

DOOR KLAAS VAN DER HORST

Na een aantal weken met steeds 
oplopende kalverprijzen zette 
gisteren een daling in op de vee-
markt in Purmerend. Daarmee is 
de markt nog niet weer terug bij 
af, maar er werden gisteren wel 
behoorlijke prijsverlagingen ge-
incasseerd.

De zwartbonte nuchtere kalve-
ren noteerden over de hele linie 
5 euro per stuk minder, maar ei-
genlijk ging er wel iets meer van 
de werkelijke prijs af, menen 
handelaren. De vleesrassen 
moesten het doen met een 10 euro 
lagere notering. De aanvoer van 
dieren was vrijwel even groot als 
vorige week, dus daar zat het pro-

bleem niet echt. Wel was de vraag 
naar nuchtere kalveren duidelijk 
minder. 
▼ Prognose: gelijke tot licht dalende 

prijzen. 

Particuliere grondeigenaren  
willen gelijke behandeling

DOOR KLAAS VAN DER HORST

Z
oals toedeling en beheer 
van natuurgronden in Ne-
derland zijn geregeld is het 

nergens anders in Europa gere-
geld, zegt voorzitter Oene Gorter 
van de Vereniging Gelijkberech-
tiging Grondbezitters (VGG). 

Deze vereniging bundelt onge-
veer 75 particuliere grondbezit-
ters en valt misschien het best te 
typeren als een dissidente groep 
binnen de Federatie Particulier 
Grondbezit (FPG). Deze moeder-
organisatie van landgoedeigena-
ren probeert vooral via overleg te 
regelen dat natuurbeheer eerlij-
ker wordt geregeld, de VGG laat 
het niet bij alleen maar praten. 

De VGG kaartte de bevoorde-
ling van de grote terreinbeheren-
de organisaties, zoals de vereni-
ging Natuurmonumenten en de 
provinciale landschappen door 
de overheid, aan bij de Europese 
Commissie.  Minister Gerda Ver-
burg heeft al heel wat lastige vra-
gen van Europese mededingings-
commissaris Neelie Kroes over 
de zaak moeten beantwoorden, 
maar het dossier is nog niet ge-
sloten.

Feit is dat de grote terreinbehe-
rende organisaties (TBO’s) vaak 
als eerste in aanmerking komen 
om bepaalde terreinen te mogen 
beheren. Daar bestaat eigenlijk 
totaal geen discussie over. Rijks- 
en provinciale bestuurders ken-
nen terreinen gewoon toe aan 
TBO’s. Dat stellen niet alleen de 
particuliere grondeigenaren 
vast, ook boeren lopen daar vaak 
tegenaan. 

In Zuid-Holland bijvoorbeeld 
lopen boeren nog steeds keihard 
aan tegen het feit dat ze geen na-
tuurterreinen mogen beheren, 
omdat bestuurders vinden dat ze 

er niet voor in aanmerking ko-
men. Verzoeken om wel mee te 
mogen dingen naar beheer en 
verwerving van natuur halen 
niets uit. Openbare aanbeste-
dingsprocedures zijn er al hele-
maal niet. 

Voor de VGG was de onder-
handse toekenning van  voormali-
ge defensieterreinen aan de 
TBO’s de spreekwoordelijke 
 druppel die de emmer deed over-
lopen. De particuliere grondeige-
naren wilden die terreinen ook 

wel beheren, maar kregen  de 
kans niet om dat te doen, op een 
enkele hele grote uitzondering 
na. Daarop stapten ze naar Brus-
sel voor een mededingingsproce-
dure .

Nog een verschil in behande-
ling is dat TBO’s tot 100 procent 
van de verwervingskosten ver-
goed krijgen, terwijl de particu-
lieren 20 procent minder krijgen. 
”Maar,” zegt VGG-voorzitter 
Oene Gorter, ”wij kunnen het be-
heer zeker zo goedkoop doen. En 
als de ongeveer 100.000 hectare 
natuur die tot 2018 zonder subsi-
die moest worden verworven, 
dan spaart de overheid dat min-

stens een half  miljard aan kosten 
voor de grondaankoop.” 

De suggestie dat natuur bij de 
particuliere grondeigenaren in 
minder goede handen zou zijn 
dan bij de grote terreinbeheer-
ders werpt Gorter verre van zich. 
”Ook wij moeten ons op grond 
van wet- en regelgeving verant-
woorden voor goed beheer. Bo-
vendien zijn er in ons land zo veel 
rentmeesterkantoren en advies-
bureaus dat ook wij ons kunnen 
voorzien van genoeg kennis om 
terreinen verantwoord te behe-
ren.” 

Volgens Gorter komt daar nog 
bij dat de TBO’s ook wel eens aan 
strenger toezicht mogen worden 
onderworpen. Die mogen zich op 
grond van de nieuwste afspraken 
feitelijk zelf  controleren. Daar is  
dus amper echt toezicht meer, 
terwijl er  veel gemeenschapsgeld 
heen gaat. 

Kortom, alle reden om de ba-
kens te verzetten en de particu-
liere grondeigenaren ook einde-
lijk eens een gelijke kans te ge-
ven, vindt de VGG-voorzitter, 
waarbij de TBO’s dan ook best 
een beetje minder terrein zouden 
mogen beheren. 

Helemaal eerlijk zou het zijn, 
zo vindt de organisatie, als de be-
trokken grondeigenaren ook nog 
schadeloos werden gesteld voor 
de geleden schade door de onge-
lijke behandeling tot dusver. Ook 
daar vecht de VGG voor. 

Grote terreinbeherende organisaties komen vaak als eerste in aanmerking 
om een bepaald terrein te beheren.  Foto ANP

DOOR BENNO GROENEVELD

Twee Nederlandse boeren, die 
via Nederlands emigratiebureau 
Atlantic Business Development 
naar de VS zijn geëmigreerd, 
hebben eindelijk een green card. 
Nu hebben ze de mogelijkheid om 
overal te mogen werken. Dat is 
belangrijk voor Willem Hartman 
en Peter Poelma, die hun boerde-
rijen hebben moeten opgeven, 
omdat zij het economisch niet 
meer konden opbrengen.

De procedure is niet goedkoop. 
Hartman zegt dat hij in totaal 
19.700 euro aan Atlantic heeft be-
taald . Daarnaast was hij 5.520 
kwijt aan een Amerikaanse advo-
caat voor hulp bij het doorlopen 
van het immigratieproces plus 
nog eens 2.058 aan  de Ameri-
kaanse immigratiedienst.

Poelma heeft ongeveer hetzelf-
de uitgegeven en schat daarnaast 
dat hij ruim een miljoen verloren 
heeft aan zijn bedrijf.  Hij heeft in 
deze economie nog geluk gehad, 
zijn boerderij is onlangs gekocht 
door een Nederlandse boer die al 
25 jaar geleden naar de VS is ge-
migreerd. Hartman heeft ook 
fors verlies geleden en heeft zijn 
bedrijf  overgedaan aan nieuwe 

Nederlandse immigranten.
Zowel Poelma als Hartman 

hebben eerder geklaagd over At-
lantic Business Development, dat 
volgens hen te weinig hulp heeft 
geboden. Atlantic verwerpt deze 
beschuldigingen en zegt dat beide 
boeren het slachtoffer zijn gewor-
den van de veranderingen in de 
Amerikaanse economie.  Niet al-
leen zijn de economische omstan-
digheden voor nieuwe melkvee-
bedrijven slechter geworden, het 
krijgen van deskundige hulp ter 
plaatse is nu ook moeilijker.

De landbouwafdeling van de 
plaatselijke Iowa State University 
(ISU) is namelijk opgehouden 
nieuwe immigranten te begelei-
den. Een woordvoerder van de af-
deling zei dat zij altijd hard heb-
ben gewerkt voor de Nederlandse 
melkveehouders, wat zowel Hart-
man als Poelma bevestigen. ISU 
zegt dat zij hun immigratieactivi-
teiten hebben gestaakt wegens de 
economische omstandighede n.

Eindelijk aan het werk na dure procedure

De universiteit in Iowa helpt immi-
granten niet meer.  Foto ANP

TENDENS
Kalveren

ACHTERGROND

ACHTERGROND

Het beheer van Nederlandse 
natuurterreinen is bijna een 
monopolie van de grote 
terreinbeherende 
organisaties. Zeker als het 
gaat om nieuwe natuur. Dat 
moet veranderen, vinden 
particulieren grondbezitters. 
Er is gelijk speelveld nodig.

’De overheid kan tot 
2018 zeker een half 
miljard besparen’

KALVERMARKT PURMEREND

Prijzen van kalveren in euro’s per stuk; (inclusief btw, exclusief vracht en commissie); tussen haakjes 
verschil met vorige week. Aanvoer in stuks, tussen haakjes aanvoer vorige week.
roodbont stierkalf  
eerste kwaliteit 135,00 160,00 (-5,00)
roodbont vaarskalf  
extra kwaliteit 65,00 80,00 (-5,00)
zwartbont stierkalf  
eerste kwaliteit 115,00 135,00 (-5,00)
tweede kwaliteit 80,00 110,00 (-5,00)
zwartbont vaarskalf  
eerste kwaliteit 40,00 60,00 (-5,00)
tweede kwaliteit 15,00 30,00 (-5,00)

vleesras stierkalf  
extra kwaliteit 410,00 450,00 (-10,00)
eerste kwaliteit 340,00 380,00 (-10,00)
vleesras vaarskalf  
eerste kwaliteit 250,00 290,00 (-10,00)
tweede kwaliteit 170,00 210,00 (-10,00)
aanvoer   
nuka’s roodbont  50 (50)
nuka’s zwartbont  540 (540)
vleesrassen  60 (60)

QUOTUMPRIJZEN

Dagelijkse noteringen melkquotum. Gepubliceerde prijzen en rekenkundig gemiddelde uitgedrukt in 
euro’s per kilo vet. Indien geen prijs is vermeld, heeft de betrokken organisatie onvoldoede gegevens 
gehad om een prijs op te maken. De notering van LTO Melkloket is gebaseerd op minimaal 3 transac-
ties. De notering van De Melkstroom is gebaseerd op minimaal 1 transactie. Steegro maakt een note-
ring op indien minimaal 80.000 kilo is verhandeld. * = volgens btw-regeling.
Publicatiedatum LTO Melkloket Steegro De Melkstroom gemiddeld
ma 2 nov -  - 
di 3 nov -  - 
wo 4 nov 23,00 23,10* 22,75 22,95
do 5 nov  23,10* 23,25 23,25
vrij 6 nov 23,00 - - 23,00
ma 9 nov - - 23,16 23,16
di 10 nov - - - -

SCHAPENMARKT LEEUWARDEN
Prijzen euro’s per stuk; (incl. btw, vracht en commissie); tussen haakjes verschil met vorige week. 
Aanvoer in stuks, tussen haakjes aanvoer vorige week.
wolvee   
schapen 1e kwal. 73,00 98,00 (onv)
schapen 2e kwal. 28,00 45,00 (onv)
schapen 3e kwal. 9,00 23,00 (onv)
ooien tot 20 kg 74,00 84,00 (onv)
ooien boven 20 kg 84,00 88,00 (onv)
rammen tot 22 kg 81,00 96,00 (onv)

rammen 22-25 kg 96,00 101,00 (onv)
rammen >25 kg 105,00 119,00 (onv)
aanvoer   
slachtwolvee  925 (1.085)
gebruikswolvee  0 (0)
bokken, geiten  0 (0)

VEE

ZUIVEL


