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Iedereen die geen te oogsten gewassen meer op het veld had, sprak in december over een “deugddoende 
vorstperiode” als afsluiter van het jaar. Wie nog te oogsten gewassen of nog te leveren gewassen op het 
veld had, die slaapt vandaag niet goed. De combinatie van de vroege en strenge decembervorst met zeer 
hoge temperaturen bij de daaropvolgende dooi zorgt voor een zeer snelle degradatie van de kwaliteit van 
alle gewassen die nog buiten liggen of staan. Groenten lijken vooralsnog enigszins gespaard, maar wie 
nog suikerbieten in het veld heeft, die lijkt af te stevenen op een quasi volledig verlies van de teelt. Wat 
gerooid was voor de vorst en de bietenhoop oordeelkundig afgedekt heeft lijkt er van af te komen met de 
randen van de hopen die verwijderd moeten worden voor de levering. Er zijn echter nog enkele tientallen 
collega’s waarvan de bieten gerooid werden na de vorst, omwille van de lange campagneduur, maar waar 
op vandaag niet duidelijk is of die nog verwerkt geraken. De kwaliteit lijkt op het eerste zicht goed, maar 
wanneer je bieten doorsnijdt, dan merk je dat de biet slap aan het worden is en dat de celstructuur hele-
maal zeepachtig en slijmachtig geworden is. De suikerfabrieken kunnen maar een zeer beperkt percen-
tage dergelijke bieten aan, anders komen er problemen met de filtratie en blokkeert uiteindelijk alles. De 
eventuele toevoeging van additieven om de viscositeit te wijzigen lijken een positieve impact te hebben, 
maar die zijn ook geen mirakelmiddel. Er wordt ook gezocht om zo snel als mogelijk alternatieve circuits 
te vinden voor de afzet van nog niet te ver gerotte bieten.

Binnen de bietensector kent men sinds decennia een overlegstructuur en -cultuur met duidelijke interpro-
fessionele akkoorden, die nog steeds geborgd worden vanop het Europees niveau. Deze campagne zal 
een test zijn voor die akkoorden. Er moet op basis van de betrokken artikelen gezocht worden naar scha-
deregelingen voor de getroffen telers, met wederzijds respect vanwege planters en verwerkers. In ieder 
geval vermelden de interprofessionele akkoorden expliciet de mogelijkheid om schadevergoedingen vast 
te stellen bij vertragingen in de verwerking, om welke reden ook. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid 
moeten opnemen en water bij de wijn moeten doen, maar niets van tegemoetkoming voorzien is zeker 
geen optie.

Vanuit de bietplantersorganisatie wordt daar uiteraard op door gegaan, maar ook het ABS liet weten bij 
de verschillende verwerkers dat alles moet in het werk gesteld worden om een maximale hoeveelheid 
bieten te verwerken. Iedere biet die niet achter blijft op of aan de rand van het veld is er één gewonnen, 
voor alle partijen. 

Dit jaar wordt vooral voor de planters van Iscal Sugar pijnlijk duidelijk dat een campagneduur van meer 
dan 110 dagen, gecombineerd met een te beperkte verwerkingscapaciteit en uitstelgedrag voor onder-
houds- en vervangingsinvesteringen vroeg of laat tot grote problemen kan leiden. De planter dreigt van-
daag het gelag te betalen voor jarenlang getalm en het uitstellen van broodnodige investeringen om vlot 
de campagne door te komen. Dát, gecombineerd met te grote gecontracteerde arealen in verhouding tot 
de capaciteit, wordt niet meer aanvaard!

Met de nog steeds goede suikerprijzen zou het maar zuur zijn om te moeten vaststellen dat onze Belgische 
fabrieken, door gebrek aan visie en onderhoud, er niet meer in slagen om alle bieten die kunnen verwerkt 
ook effectief te verwerken.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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