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De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie. 
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het 
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld. 
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is 
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

	 telefoon	 fax

Akkerbouw/loonwerk

Noord-Nederland	 (088) 488 12 10  (088) 488 18 31 

Zuid-Nederland		 (088) 488 12 20  (088) 488 18 32

Biologische akkerbouw (088) 488 12 30  (088) 488 18 31

Bloembollen (088) 488 12 40  (088) 488 18 31

Fruit (088) 488 12 50  (088) 488 18 31

Openbaar groen (088) 488 12 60   (088) 488 18 32

Vollegrondsgroenten

Noord-Nederland	 (088) 488 12 70  (088) 488 18 31

Zuid-Nederland		 (088) 488 12 80  (088) 488 18 32

Dit zijn onze nieuwe telefoonnummers per 1 januari 2011, de huidige nummers blijven voorlopig bestaan. 
Voor alle nummers geldt het lokale tarief. 

Agrifirm Plant
Postbus 20012
7302 HA  Apeldoorn

plant@agrifirm.com
www.agrifirm.com/plant

Bestellen  
en bezorgen 
Efficiënt waar het kan,  
spoed als het moet

Uw specialist is uw eerste aanspreekpunt voor persoonlijk advies. Hij of zij kent uw 

bedrijf en kan u daardoor goed adviseren. 

Voor vragen of bestellingen kunt u terecht bij onze afdeling Verkoop ondersteuning.  

Ook als u geen vaste specialist heeft, kunt u hier terecht met al uw vragen.  

Verkoop ondersteuning is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.  Om u zo 

goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij de afdeling Verkoopondersteuning 

ingedeeld naar deelsectoren.

Bedrijfsbenodigdheden

tuinbouw (088) 488 12 90 (088) 488 18 33

Voor advies, bestellingen en leveringen

Organische mest (088) 488 12 65 (088) 488 18 34

Voor advies, bestellingen en leveringen

Afzet granen, ui en peen (088) 488 12 75 (088) 488 18 35

Voor advies, bestellingen en leveringen

Dierbenodigdheden Agrifirm Feed                  
Voor advies en bestellingen gezakt voer  
en dierbenodigdheden zoals likstenen,  
mineralenemmers en strooisels.

Noord-Nederland	 (0522) 26 89 50 (0522) 26 89 47 

Zuid-Nederland		 (0900) 5606060 (0900) 5626262 

Voor advies  
en bestellingen
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U kunt uw bestellingen e-mailen naar plant@agrifirm.com

Dit zijn onze nieuwe telefoonnummers, de huidige nummers blijven voorlopig bestaan.
Voor alle nummers geldt het lokale tarief.
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Agrifi rm Plant - (088) 488 12 10

plant@agrifi rm.com - www.agrifi rm.com/plant

www.graanportaal.nl

‘Gemak en 
snel 
informatie’

Buiter kijkt zeker enkele keren per week op www.graan-
portaal.nl om op de hoogte te blijven van de marktontwik-
kelingen. Graan neemt dan ook een belangrijke plaats in op 
het akkerbouwbedrijf en de informatie over termijnbeur-
zen en marktontwikkelingen op de site helpen hem bij de 
keuze voor de afzet.
Deze keuze kan via Mijn Agrifi rm Plant eenvoudig worden 
doorgegeven. Een graanteler kan hier opgeven hoeveel 
hectare hij wil leveren en op wat voor manier. Hij heeft 
de keuze uit vijf levermogelijkheden: basispool, korte 
bewaarpool, lange bewaarpool, dagprijs en termijnleve-
ringscontract. De keuze is ondermeer afhankelijk van de 
eigen bewaarcapaciteit. Bij het aanmelden kan een teler 
bovendien aangeven welk ras hij verbouwt en of hij een 
voorschot wenst te ontvangen. Ook het pand van aan-
levering kan hij opgeven. 

COMPLEET OVERZICHT
Voor de teelt van brouwgerst is de keuze in de praktijk 
beperkter, mede omdat de gerst vaak in één keer wordt 
afgevoerd en grote hoeveelheden gewenst zijn. “Dan is de 

basispool eigenlijk de enige mogelijkheid”, zegt Buiter. De 
akkerbouwer verbouwt dit jaar 40 hectare brouwgerst voor 
de mouterij van Holland Malt in de Eemshaven waarin 
ook Agrifi rm Plant participeert. ,,Op deze zandgrond haal 
ik met tarwe niet de opbrengsten die je op kleigrond kunt 
halen. Gerst met brouwpremie is voor mij qua saldo verge-
lijkbaar met tarwe, terwijl je minder bewerkingen hebt.”

De kwaliteit van de afgeleverde brouwgerst is van we-
zenlijk belang voor het uiteindelijke saldo. Want als de 
kwaliteit niet voldoende is, gaat de premie van 50 euro aan 
de neus van de teler voorbij. Vorig jaar was dat het geval, 
toen de natte zomer de graanteelt danig parten speelde. 
Buiter is dan ook vooral geïnteresseerd in de kwaliteit als 
hij zijn gerst afl evert. Deze kan hij via Mijn Agrifi rm Plant 
snel terugvinden op de leveringsgegevens. Op de digitale 
aankoopfacturen heeft hij een compleet overzicht van de 
afrekening van de levering, inclusief pand- en droogkosten.

Buiter ziet in de digitalisering van aanmelden, leveringen 
en aankoopfacturen duidelijk voordelen voor de akker-

bouwer - “snellere informatievoorziening”- , maar zeker 
ook voor Agrifi rm Plant zelf. “Voorheen ging de specialist 
bij iedere akkerbouwer langs om de aanmelding op te 
nemen, nu kan dat allemaal digitaal. Dat is een kostenbe-
sparing voor Agrifi rm Plant”, rekent de akkerbouwer voor. 
Zijn specialist Geert Koops beaamt dat. “Wij houden nu 
meer tijd over voor bedrijfsbegeleiding. En we kunnen veel 
beter plannen.”
Hij ziet nog wel meer mogelijkheden voor Agrifi rm Plant 
om de digitalisering nog meer uit te buiten. “Een app voor 
mijn smartphone zou een leuke aanvulling zijn. Dan kan ik 
zelfs op de trekker zien wat voor kwaliteit ik geleverd heb.”

Akkerbouw relatiedagen 2012
In de maanden juni en juli 2012 organiseert Agrifi rm Plant een zevental relatiedagen akkerbouw in 
diverse regio’s van het land. Het thema dit jaar is: ‘telen met resultaat’. 

Tijdens deze dagen presenteren wij u nieuwe oplossingen op het gebied van bodem tot gewas. Dit 
alles uitgebreid toegelicht om het resultaat voor u als teler van nu en in de toekomst te verbe-
teren. Ook is er volop de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en bij te praten met collega 
akkerbouwers.
Alle data vindt u op: www.agrifi rm.com/plant

> Willem Buiter (rechts) en Geert Koops, specialist akkerbouw Agrifi rm Plant, hebben het zaaigraan voor de brouwgerst alvast tevoorschijn gehaald.

Willem Buiter in het Drentse Eext blijft graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op graangebied. Niet alleen wereldwijd, maar ook wat betreft zijn eigen oogst. Op www.graan-
portaal.nl bekijkt hij de marktontwikkelingen en via Mijn Agrifi m Plant kan hij gemakkelijk en snel zijn zaken regelen met Agrifi rm Plant.
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BEDRIJFSGEGEVENS
> Willem Buiter heeft een akkerbouwbedrijf van 96 hec-
tare in Eext. Hij verbouwt 37 hectare zetmeelaadappelen 
(inclusief TBM-pootgoed), 19 hectare suikerbieten en 40 
hectare brouwgerst. Dit wordt geleverd aan de mouterij 
van Holland Malt in de Eemshaven, waarvan Buiter ook 
aandelen heeft.


