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Automatisering in chrysantenteelt
Het gloednieuwe bedrijf van
chrysantenteler Fred van
Paassen in Andijk ademt rust
en ruimte. „Wij oogsten altijd
zonder stress", zegt hij.
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Melkveehouder Rein Couperus
stapt op als lid van de nu nog
209 boeren tellende ledenraad
van FrieslandCampina. Hij legt
uit waarom.
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André Wiering combineert een
baan bij de gemeente Alkmaar
met fruitteelt. Het liefst werkt
hij in zijn boomgaard.

LNV blijft grotendeels intact
LNV gaat in zijn geheel over

naar het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Inno-
vatie (ELI). Staatssecretaris Henk
Bleker krijgt zeggenschap over
nagenoeg alle LNV-directies.

Het betekent dat natuurbeleid en
agrarisch onderwijs niet elders
worden ondergebracht. Van

Vrom wordt het energiebeleid naar het
nieuwe ministerie van ELI overgehe-
veld. Verder krijgt het innovatiebeleid

een prominente plek op het nieuwe
ministerie.

Minister Maxime Verhagen is de baas
over ELI, met staatssecretaris Henk Bleker
als tweede man. Bleker krijgt nagenoeg
alle taken van het voormalige LNV onder
zijn hoede. In het buitenland krijgt hij de
titel minister. Daarmee is hij ook de eerste
vertegenwoordiger van Nederland in de
Europese landbouwraad.

Verhagen wordt verantwoordelijk voor
innovatie. Bleker krijgt landbouw, natuur
en voedselkwaliteit, met uitzondering van

agrarisch kennis- en innovatiebeleid.
Minister Verhagen blijft medeverantwoor-
delijk voor de hoofdlijnen van het Euro-
pese landbouwbeleid, handelspolitiek en
internationaal ondernemen.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat hamert
op een snelle beslissing in de natuurdis-
cussie, vooral om een eind te maken aan
de onzekerheid voor de veehouderijbedrij-
ven rond natuurgebieden. „Dit kan echt
geen jaar meer duren."

Bleker zei donderdag bij zijn aan-
treden dat hij daar als eerste werk van

gaat maken. „Het is van groot belang dat
boeren bij die gebieden snel duidelijkheid
krijgen." Bleker zei verder keihard te wil-
len vechten voor het boerenbelang, zowel
in binnen- als buitenland."

Dat Verhagen medeverantwoordelijk
blijft voor het Europese landbouwbeleid
is niet ongebruikelijk. „Maar Bleker moet
het eerste aanspreekpunt zijn in Brussel."
Bleker heeft duidelijk zin in de klus. „Met
boeren kun je prima zaken doen, als je
maar duidelijk bent."
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Zes hectare tomatenblad in een dag ruimen

Verder met Reestdal
Waterschap Reest en Wieden wil het
Reestdalproject door laten gaan. Mede
namens gemeente Staphorst deed
dijkgraaf Marga Kool een beroep op
de provinciale politiek om toch geld
beschikbaar te stellen. Nu de provincie
Overijssel stopt met de aankoop van
grond voor de EHS komt de voortgang
van het project in gevaar. De provincie
zou 5 miljoen euro bijdragen.

2-7

Gratis advies
De spreekuuravonden van LTO Noord
Advies zijn een succes. Doordat het
gesprek van een half uur gratis is, is de
drempel om vragen aan een adviseur
voor te leggen, laag. „Het is een goede
manier om even te kunnen polsen of je
een adviseur in de hand moet nemen",
vindt amarylliskweker Ingrid Hulscher.
Meer Vereniging 8-9

Kengetallen
LTO gaat kengetallen opstellen voor
zorgboerderijen. De cijfers moeten
voor de ondernemers als leidraad die-
nen voor hun bedrijfsvoering. Boeren
die deelnemen krijgen een beknopte

Zuidoord komt
onder water

Provinciale Staten van Zuid-Holland
hebben besloten polder Zuidoord om te
vormen tot natte deltanatuur. De Sta-
tenleden stemden deze week in met het
inpassingsplan voor de polder. Akker-
bouwer Johan van Beek, die zich jaren-
lang heeft verzet, moet nu wijken.



Deeltijdfruitteler start zelfpluktuin
Ambtenaar helemaal in zijn element tussen het fruit

Ambtenaar André Wiering is goed in cijfers en daar is hij in Alkmaar

ook dag in dag uit mee bezig. Echt gelukkig is hij echter pas tussen zijn

fruitbomen in Zwaagdijk-Oost.

André Wiering teelt pruimen en kersen die klanten zelf
kunnen plukken. „In de toekomst ga ik misschien wel
naar de veiling." Omdat de opbrengst nu eenmaal niet

altijd stabiel is, houdt Wiering nog vast aan zijn stabiele
ambtenareninkomen. Zo slaapt hij naar eigen zeggen geen
nacht minder bij vorst of hagel.

Er staat een grote gele ambulance voor de schuur bij
zijn fruittuin. Geen paniek, het is de bedrijfswagen van Wie-
ring. Als hij straks met een bloedgang naar de veiling wil,
hoeft hij alleen zijn blauwe alarmlichten zwaailichten aan
te zetten. „De blauwe knipperlichten rondom alarmlichten
werken nog wel, maar de rode knop om ze in te schakelen
gebruik ik niet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer deed er
bij de keuring een beetje moeilijk over, maar in feite is dit
een camper. Er is geen goedkopere manier om een bedrijfs-
wagen te rijden. Je betaalt slechts een kwart van de normale
wegenbelasting; de zakelijke kilometers hou ik nauwkeurig
bij voor de belastingdienst." Wel nuttig: de felle werklampen
rondom de wagen en de extra accu.

Het predikaat hobbyteler doet Wiering te kort. Het is een
fruitteler die goede opbrengsten haalt zonder het fruit tegen
ziekten en plagen te spuiten. „Mijn opbrengst is iets lager

Ambtenaar en fruitteler André

Wiering wil in de toekomst

tachtig procent ambtenaar

zijn en de rest fruitteler.
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vergeleken bij de gemiddelde gangbare teler. Ik haat gif,
maar ik heb een nog grotere hekel aan vuil. Daar spuit ik
wel tegen."

De aversie tegen gewasbeschermingsmiddelen is ook de
reden dat Wiering geen appels teelt. „Die moet je twintig keer
spuiten in een seizoen om een beetje opbrengst te halen. Dat
wil ik niet. Bovendien is de prijs slecht." Wiering koestert de
lieveheersbeestjes en roofmijten in zijn boomgaard. Volgens
de teler zorgt het natuurlijk evenwicht in zijn boomgaard
voor de gezonde teelt.

Hoewel hij zo weinig mogelijk spuit, wil hij niets weten
van biologische teelt. „Daar houd ik niet van, ik heb geen zin
om de tuin te laten verwilderen. Met handmatig wieden red
ik het niet." Wiering gebruikt bovendien wel groeistoffen in
zijn boomgaard.

GEEN BOMEN VOOR DE SIER
Zijn gezonde fruit is volgens Wiering een combinatie van

de juiste rassen, goede grond en gras. „Ik zag bij Nederland-
se collega-telers altijd een zwarte strook tussen de bomen.
Waarom ze daar geen gras hebben, konden ze mij niet goed
vertellen." Hij is tevreden over zijn huidige tuin. „Ik was
altijd al geïnteresseerd in de fruitteelt en in bomen. Als ze
maar nuttig zijn, ik heb geen bomen voor de sier. Of ze moe-
ten heel bijzonder zijn, zoals mammoetbomen. Mijn tuin bij
mijn woonhuis staat ook propvol fruitbomen."

Na het overlijden van zijn vader, was hij in staat om
uit de erfenis wat grond aan te kopen. Hij maakte eerst een
studie van de fruitteelt en bezocht kersen- en pruimente-
lers in West-Friesland en elders in Nederland. Hij ging naar
vakbijeenkomsten en speurde het internet af. Hij wilde een
lang kersenseizoen en koos daarom Burlat voor de start tot

Fruitbedrijf André Wiering
André Wiering (44) uit Zwaagdijk-Oost is boerenzoon, maar
in het dagelijks leven ambtenaar bij gemeente Alkmaar. De
doctorandus economie controleert de financiën en analy-
seert de administratieve procedures van de gemeente. Hij
kent geen deadlines en is vrij vakantie op te nemen wanneer
hij wil, volgens Wiering de ideale baan om te combineren
met een fruittuin.
Op 7,6 hectare grond heeft Wiering 1,7 hectare kersen, 3,5
hectare pruimen, 120 walnootbomen en de rest is grasland.
Ook heeft Wiering het eerste recht van koop op naburige
landbouwgronden waarop hij weer rundvee wil laten lopen.
De pruimen verkoopt hij in het seizoen voor 0,33 euro per
kilo, aan klanten die ze zelf plukken. Wie laat plukken, heeft
pruimen voor een euro per kilo. De kersen verkoopt hij voor
een euro per kilo bij zelfpluk of voor 2,50 euro per kilo op
bestelling.

en met de late Regina. De nadruk ligt op de latere soorten.
„We zijn hier anderhalve week later dan de Betuwe. Als ze
daar al klaar zijn, pluk ik nog volop kersen."

Wiering heeft vier soorten pruimenbomen gezet, waarbij
net als bij de kersen de nadruk op de late teelt ligt. Opal,
Jubileum, Reine Victoria en zes bomen van de late soort
Valor. „Die laatste zes staan er meer voor mezelf, omdat ik
het leuk vind." Zowel de kersen- als de pruimenbomen zijn
laag. „Mijn overbuurman heeft ook lage bomen, dat oogst
makkelijk. Ik zie ook wel hogere staan, maar dat begrijp ik
niet. Oogsten met een laddertje. Dat is toch niet efficiënt?"

In de schuur staat een bord. Zelf pruimen plukken voor
33 cent per kilo, is de boodschap kort samengevat. „Men-
sen vinden het fantastisch om zelf te plukken, ik krijg hele



leuke reacties." Een stal aan de weg ziet Wiering niet zitten.
„Dan roven ze alles. Dit is beter." Toch heeft Wiering wel
vertrouwen in de mensheid. Wie heeft geplukt, maar geen
geld heeft, mag later terugkomen om te betalen, staat op het
bordje. „Natuurlijk verdwijnt er wel eens iets, maar ik kan
het zelf niet allemaal plukken en ik hoef er ook nog niet van
te leven."

ALLIUMS TUSSEN DE KERSEN
Vanuit zijn comfortabele kantine, waar Wiering graag

een glas kersenbier mag schenken, kijkt hij uit over de boom-
gaard. „Ik wil hier eigenlijk ook een huis bouwen, maar dat
heb ik nog niet voor elkaar. Het is hier prachtig", mijmert
de teler. Hij deelt zijn schuur soms met alliumkweker Jan
Schilder, die vorig jaar samenwerkte met Wiering.

Bij wijze van proef, teelde Schilder zijn alliums tussen
de fruitbomen van Wiering. De fruitteler heeft zijn bomen
met 4,30 meter namelijk net iets verder uit elkaar staan
dan de telers in de omgeving. Schilder: „We teelden bijna
2,5 hectare alliums tussen de bomen. Ging perfect. Ik kon
de kersen plukken tijdens het rooien, fantastisch gewoon."
Inmiddels zijn de bomen te fors om er nog alliums tussen
te telen. Schilder: „Het kwam ons goed uit, want we zochten
verse grond."

De experimenten zijn nu wel achter de rug en Wiering
heeft de teelt aardig onder controle. In de nabije toekomst wil
de teler dé zelfpluktuin van de regio worden. „In de directe
omgeving is niet zo'n tuin te vinden, al wordt er volop aan de
weg verkocht." Behalve de zelfpluk, wil Wiering ook een deel
zelf oogsten. „In de oogsttijd met een plukploeg de boom-
gaard in en de oogst afzetten naar groente- en fruitwinkels
in de omgeving. Of naar de veiling, of de tussenhandel. In
ieder geval wil ik de pruimen en kersen graag op de markt
brengen."

De schuur is in ieder geval al voorbereid op de bouw van
een koelcel. De hele vloer is onderheid. Die beslissing nam
Wiering toen hij bij een collegateler zag dat de celvloer zo
was verzakt, dat hij de fruitkisten nog nauwelijks uit de cel
kreeg. Wanneer hij de cel bouwt, weet hij niet. „Ik heb wel
vertrouwen in de toekomst. Ik hoop dat mijn onbespoten en
smaakvolle fruit voor een goede naam zorgt. Ik maak wei-
nig kosten, ik ben zelf vooral bezig met snoeien en maaien.
Ik kan het me veroorloven zo te starten. Deze combinatie is
prachtig. Als ambtenaar heb ik voldoende vrije tijd om mijn
boomgaard te verzorgen én evengoed op vakantie te gaan. Ik
ben geen slaaf van mijn tuin."

HANS VAN DER LEE


