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Sijbrand Westra adviseert nieuwe biologische telers zich aan te sluiten bij een coöperatie

Eigenbelang in gemeenschappelijke handen
JORG TÖNJES

Op een druk biologisch bedrijf met veel personeel en verschillende teelten is het goed om de afzet in handen van een
coöperatie te geven. Dat vinden biologische telers Sijbrand
Westra en Alex van Hootegem. Volgens Westra voegt een
coöperatie rust toe. Van Hootegem stelt dat je samen minder
een speelbal van de markt bent.

ACHTERGROND

A

lex van Hootegem is een biologisch-dynamische teler in
het Zeeuwse Kruiningen. Hij
ervoer bij zijn omschakeling
naar biologisch in 1999 dat
hij een andere wereld betrad. ‘Bij
gangbare teelt had je het gevoel dat
je een probleem had in plaats van
een product.
‘Bij biologisch kwam ik in een
wereld met vraag naar mijn product. Daar werd ik in 2007 weer mee
geconfronteerd, toen ik een bedrijf
van een buurman kocht. Ik moest
tijdelijk de gangbare markt op. De
commissionair die bij me kwam,
begon gelijk over een slechte markt
en wat het product mankeerde.’
Voor Van Hootegem was het een
sprong terug in de tijd. Het afdingen van de afnemer en de ondoorzichtige markt voor de teler, maken
de onderhandelingspositie van de
gangbare teler moeilijk. Bij zijn biologische start was de markt daar
nog overzichtelijk. Hij denkt dat het
risico bestaat dat de gangbare cultuur in de biologische markt kruipt,
nu de teelt groeit en de afzet steeds
meer via reguliere kanalen gaat.
Van Hootegem: ‘Als biologische
en Demeter-telers hebben we enorm
behoefte aan zicht op de keten.
Daar past de coöperatie bij. Het is in
ieders belang samen te werken. De
oudste coöperatie hier in Zeeland
heette daarom ‘Welbegrepen eigenbelang’. Dat zegt veel.’

Collectief de afzet regelen, heeft
ook bij biologisch-dynamische teler
Sijbrand Westra uit het Flevolandse
Dronten de voorkeur. ‘Ik ben een
teamspeler. Je hebt niet alle capaciteiten zelf in huis. Als je iets zelf niet
zo goed kunt, dan moet je iemand
erbij zoeken. Dat is mijn gedachte
achter de coöperatie. Ik ben goed
in telen, zij in het afzetten van het
product.
‘Als ik al mijn producten zelf
moet verhandelen, kan ik nog wel
wat extra personeel aannemen. Ik
ben aangesloten bij Nautilus en
Agrico. Dan zitten er in Emmeloord
nog tien mensen voor me te werken
met verstand van contracten, de
markt en juridische zaken. Als een-

‘Samen verkopen en
bij nieuwe marktvraag
gezamenlijk invullen’
ling kan je het niet allemaal weten
en overzien. Deze mensen voegen
rust toe aan mijn bedrijf.’
Agrico is alleen voor de aardappels van Westra. Bij Nautilus Organic brengen de telers een veelheid
aan producten. Soms zijn dat wat
grotere teelten als spinazie of kool
en soms, zoals in het geval van Westra, een uniek product als augurken
van de buitenteelt. ‘Nautilus is nog

Als je het zelf niet kunt, moet je er iemand bij zoeken die het wel kan, vindt teler Sijbrand Westra.
steeds relatief klein, maar heeft wel
een ontwikkeling doorgemaakt. Er
staat een organisatie voor de telers.
Ik adviseer nieuwe ondernemers
zich aan te sluiten. Je bent sterker
met 100 dan met 4 hectare.’
Westra ervaart het als prettig dat
hij zelf contact heeft met veel afnemers, maar dat de coöperatie achter
niet betaalde facturen aan gaat. De
telers hebben inspraak in de organisatie en geven aan wat ze acceptabele tarieven vinden. Om die prijs
goed te houden en niet tegen elkaar
uitgespeeld te worden, is de coöperatie een uitwisselingsplek voor
marktinformatie en afstemming.
‘Het voordeel is dat je bij interne
vraag als telers het areaal kunt
opvullen. Er zitten ook verwerkers
in de coöperatie.’
Nautilus Organic is meegegroeid
met een veranderende biologische
markt, vinden Van Hootegem en
Westra. ‘We zitten in versie 3.5. Het
is geen oubollige club. Dat mag
Nautulis wat mij betreft wel wat

duidelijker brengen. Verkoop met
gepaste bescheidenheid waar je
goed in bent!’, zegt Westra.
De extra aandacht die de biologische telers voor de coöperatie willen, heeft te maken met de groei van
de markt. Maar ook met het niet willen vervallen in gangbare marktmechanismen en het grotere gebied dat
een coöperatie kan overzien. ‘Het
voorkomt dat je als regio’s tegen
elkaar wordt uitgespeeld’, zegt Westra. De organisatie komt in alle hoeken van het land.
BASISPRINCIPE
Een faire prijs voor het product
van boer en tuinder hoort bij de
basisprincipes van biologisch. Het
bundelen van biologische afzet
zou met het gevarieerde pakket aan
teelten op biologische bedrijven te
maken kunnen hebben. Van Hootegem teelt alleen al tien tot twaalf
akkerbouwmatige producten.
Westra heeft ook een diversiteit
aan groenten en akkerbouwproduc-
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ten. Hij wil zijn bouwplan nog ruimer maken en opschuiven naar een
1-op-7-bouwplan. Dat is goed voor
een weerbaar landbouwsysteem,
maar per product is weer andere
marktkennis nodig.
Voor 2021 heeft Westra al afspraken staan voor de afzet van zijn erwten, bonen, spinazie, pastinaak en
de augurken. ‘Dat geeft al wat rust.
Eerlijke prijzen horen bij biologisch.
Wij kunnen evenwel kritiek hebben
op de prijzen. We praten dan binnen
de groep of we die willen.’
Van Hootegem denkt dat de
coöperatie een ‘goed apparaat of
vervoermiddel is om te handelen’.
De telers vinden er elkaar en de
rest van de keten. ‘We praten zo
direct met elkaar in plaats van dat
de commissionairs zo min mogelijk
delen van wat ze weten. De laatste
jaren voel ik dat boeren weer meer
behoefte hebben aan samenwerking. Allemaal je eigen contacten
onderhouden, vanuit de eenzame
positie als teler, valt niet mee.’

Dave de Bekker: ‘De telers zijn zelf de coöperatie’

Alex van Hootegem (midden) met Dave de Bekker (links) en Johan Groen van Nautilus Organic.

Dave de Bekker van Nautilus Organic
zegt dat het de rol van de coöperatie is
om samen een goede prijs voor de leden
te maken. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid om kansen te pakken die zich op
de markt voordoen. ‘De telers zijn zelf
de coöperatie. Het bestuur en de leden,
verenigd in telersoverleggen per productgroep, beslissen over de prijsvorming. De
telers nemen gezamenlijk met hun verkoper de arealen door en besluiten wie
welke contracten invult.’
Als iedere teler individueel de markt zou
opzoeken, is er volgens De Bekker een
veel groter risico op onderbieden om
een contract te krijgen of een product af
te zetten. Nautilus Organic kan ook de
afweging maken welke producten van
welke telers eerst weg kunnen en welke
nog even mogen liggen. ‘Wij hebben het
overzicht, als we ergens een baasje voor
zoeken.’
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Sinds drie jaar zoekt Nautilus Organic
extra afzet op de nationale mark. Dat past
bij de kleinere ecologische voetafdruk
voor de voedselketen. ‘Het lukt steeds
beter en dat geeft een goed gevoel.’ De
afzet van bepaalde producten, zeker bij
grote volumes, is nog steeds gericht op
de exportmarkt. ‘Duitsland is een grote
afnemer, maar ook een met voorkeur voor
nationaal product.’
Nautilus Organic werd ooit opgericht
door drie biologisch-dynamische akkerbouwers. ‘Ondertussen zijn wij groter
geworden in glas dan in akkerbouw. In
de bijna 35 jaar die Nautilus Organic
actief is, groeide de coöperatie het laatste
decennium naar grote marktaandelen in
fruit en in glasteelten.’ Na jaren waarin er
sprake was van een vraagmarkt, wordt
het de komende tijd belangrijker om de
prijs stabiel te houden in de naderende
aanbodmarkt.

