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Een grondprijs peilen?

Vraag de meest actuele grondprijzen aan.
Ruim 370.000 percelen en 170.000 transacties.
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Mogelijk 93 windmolens 
in Noordoostpolder
Lelystad – In de Noordoostpolder 
moeten 93 windmolens komen. De 
Koepel Windenergie Noordoostpol-
der heeft daarvoor een vergunning 
aangevraagd . De molens produce-
ren energie voor 480.000 huishou-
dens. Er komen 55 molens in het 
water en 38 op land. De bouw moet 
medio 2011 beginnen .  > Pagina 2

’Varkenshouder krijgt te 
maken met handhaving’
Voorthuizen – Varkenshouders die 
in 2013 nog niets gedaan hebben 
om aan de milieu-eisen te voldoen, 
moeten erop rekenen dat de ge-
meenten strikt handhavend optre-
den. Dat zei beleidsmedewerker 
Wiebren van Stralen. Hij sprak op 
een voorlichtingsavond van LTO 
Noord in Voorthuizen  . Bedrijven 
hebben tot 1 april volgend jaar de 
tijd om een bedrijfsontwikkelplan 
op te stellen . > Pagina 7

’WKK brengt minder op 
door overname Tennet’
Honselersdijk – De overname van 
het Duitse hoogspanningsnet door 
Tennet zal de opbrengsten van 
WKK’s in de glastuinbouw negatief 
beïnvloeden. Dat verwacht energie-
adviseur Peter van Marion van 
Westland Energie.    > Pagina 11

Rome – Hoewel de graanprijzen 
de laatste twee jaar flink zijn ge-
daald, blijven de voedselprijzen 
hoog in veel ontwikkelingslan-
den. De armste landen lijden nog 
steeds onder duur voedsel, stelt 
de wereldvoedselorganisatie FAO. 
In 31 landen is voedselhulp nodig.

De FAO is hier verbaasd over 
omdat de wereld vorig seizoen 
2008/2009 een recordhoeveelheid 
graan heeft geoogst. Dit seizoen 
wordt bijna net zoveel graan ge-
oogst, meldt de FAO in het jongste 
oogstrapport. Vooral in Oost-Afri-
ka is er gebrek aan voedsel door 
droogte.

Van 16 tot 18 november organi-
seert de FAO een wereldvoedsel-
top in Rome. Volgens de plaatsver-
vangend secretaris-generaal van 
de FAO, Hafez Ghanem, is de voed-
selcrisis nog steeds niet achter de 
rug voor veel landen. ”In de arme 
landen besteden mensen 80 pro-

cent van hun inkomen aan voed-
sel. Het moet een prioriteit wor-
den voor de hele wereld om te in-
vesteren in die landen om honger 
en armoede te bestrijden.”
 > Pagina 9

FAO: in veel landen heerst 
nog steeds voedselcrisis
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Vleesvarkens geslacht, Animo plus 1 cent 
naar 1,26 per kilo max. 
Voertarwe beurs Goes plus € 2,50 naar 110 
euro per ton
Mais notering Rotterdam plus € 4,34 naar 
€ 142,67 per ton

Stierkalveren Purmerend vleesras eerste 
kwaliteit min 10 euro naar max 380 euro
Varkens termijncontract Frankfurt dec ‘09, 
min 0,5 cent naar 1,315 per kilo geslacht
Blauwmaanzaad Rotterdam min € 16,67 
naar 995 euro per ton

Regen zorgt voor 
vertraging van 
suikerbietenoogst
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Fresq beraadt zich 
op kindermarketing
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DOOR KLAAS VAN DER HORST

Den Haag – Met de inzet van 
’aanjaagteams’ proberen het mi-
nisterie van LNV en de provincies 
ervoor te zorgen dat snel zo veel 
mogelijk natuur in handen komt 
van grote terreinbeherende orga-
nisaties. 

De grond blijft zo uit handen 
van de Nederlandse particuliere 
grondbezitters en boeren die zelf  

aan natuurbeheer willen doen.
Dit blijkt uit documenten die de 

Vereniging Gelijkberechtiging 
Grondbezitters (VGG) met een be-
roep op de Wet Openbaarheid van 
Bestuur heeft losgekregen van 
LNV. Daarmee hebben de pogin-
gen van de particuliere grondei-
genaren om evenveel kans te ma-
ken op de verwerving en het be-
heer van natuurgronden in eerste 

instantie een averechts effect ge-
had. Obstakel voor de overheid is 
dat zij krap bij kas zit. 

Op de langere termijn kan dit 
echter niet zo blijven gaan, stelt 
de VGG. De organisatie  heeft een 
procedure aangespannen bij de 
Europese Commissie omdat de 
huidige wijze van toekennen van 
natuurterrein in strijd is met de 
mededingingsregels, stelt voorzit-

ter Oene Gorter  van de VGG. ”Ons 
 worden natuurgronden vaak niet 
gegund, en zeker niet tegen de-
zelfde voorwaarden als Natuur-
monumenten of  de provinciale 
landschappen. De situatie is zelfs 
zo gek dat provincies zogenoemde 
eerstgegadigdenkaarten hante-
ren, waarbij ze per deel van de 
provincie bepalen welke organi-
satie het eerst in aanmerking 
komt voor beheer van bepaalde 
terreinen.”  > Pagina 4

Rijk jaagt op natuurgrond
Particulieren en boeren buitenspel gezet

Best – De jonge KI-organisatie Fok-
kerijcentrum Nederland in Best ont-
ving maandagavond de eerste 23 
Duroc-beren uit het fokkerijprogram-
ma van Danbred. Directeur Paul La-
tijnhouwers (rechts) kijkt toe bij het 
uitladen van de beren. 
Volgens Latijnhouwers hebben de 
dieren de lange reis vanuit Denemar-
ken goed doorstaan. De dieren lig-
gen nu in quarantaine. Latijnhou-
wers verwacht dat hij eind december, 
begin januari sperma kan gaan uitle-
veren. 
Behalve Deense Duroc overweegt La-
tijnhouwers ook om Piétrain-sperma 
te gaan aanbieden. Hij oriënteert 
zich daartoe op de Duitse en Belgi-
sche markt . In totaal beschikt Latijn-
houwers over 127 berenplaatsen. 

Foto Twan van Asseldonk 

Deense Duroc-beren 
arriveren op 
Nederlands KI-station

Vetmelkers 
vangen bot bij 
Tweede Kamer
Den Haag – De vetmelkers krijgen 
geen steun van de Tweede Kamer 
in hun strijd voor compensatie-
maatregelen. Op de PVV na vin-
den alle fracties dat het niet aan 
de politiek is hen te helpen, zo 
bleek gisteren tijdens een debat in 
de Tweede Kamer.

Onlangs liet landbouwminister 
Gerda Verburg weten de vetmel-
kers niet te zullen ondersteunen. 
Een ruime meerderheid van de 
Tweede Kamer accepteert dat. 
Volgens CDA’er Ger Koopmans is 
daarmee de discussie gesloten. 
”Er is niets meer aan te doen”, zei 
hij. ”De parlementaire weg is niet 
langer aan de orde.”

De vetmelkers  beschikten over 
een hoge vetreferentie en lever-
den melk met een laag vetgehalte. 
In 2007 blokkeerde Brussel deze 
weg, waardoor de ondernemers 
er financieel op achteruit gingen. 

Den Haag – Boeren kunnen vanaf  
1 juli 2010 collectief  melden dat ze 
ondiepe grondwerkzaamheden, 
zoals ploegen, verrichten. Dat 
scheelt aanzienlijk in de kosten, 
stelt minister Maria van der Hoe-
ven (Economische Zaken).

Van der Hoeven heeft een wets-
wijziging naar de Kamer ge-
stuurd, die dit mogelijk moet ma-
ken. Voor de collectieve melding 
wil Van der Hoeven gebruikma-
ken van de bestaande registratie 
bij Dienst Regelingen (DR).

Tot de wetswijziging van kracht 
is, geldt het huidige regime. Dat 
betekent dat boeren graafwerk-
zaamheden tot 50 centimeter niet 
hoeven te melden, omdat hierop 
niet wordt gehandhaafd.

De meldplicht werd ruim een 

jaar geleden ingevoerd, om te 
voorkomen dat schade zou wor-
den toegebracht aan ondergrond-
se kabels en leidingen. Tegen de 
maatregel rezen grote bezwaren 
uit de landbouw; een melding zou 
24 euro per 25 hectare kosten.

Collectieve melding graafwerk vanaf 1 juli 2010


