VERORDENING (EEG) NR. 2081/92
REGISTRATIEAANVRAAG: art. 5 ( ) art. 17 (X)
BOB (X)
BGA ( )
Nationaal nummer van het dossier:

1.

2.

001/94

Bevoegde dienst van de Lid-Staat:
naam
: Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
telefoon: 070 - 3708343
telefax : 070 - 3708444

Groepering die de aanvraag indient:
a) naam: Coöperatieve Pootaardappelteeltvereniging
b ) adres: Zuiderpad 1
1674 NK
Opperdoes
c) samenstelling: producent/verwerker

"De Opperdoezer Ronde" WA

(X) andere ( )

3.

Naam van het produkt: Opperdoezer Ronde

4.

Soort produkt:

(cf.bij lage) consumptieaardappel

5.

Beschrijving van het produkt: samenvatting van de in artikel 4, lid 2
vastgestelde bepalingen
a) naam: cf. lid 3
b ) beschrijving: Deze aardappel wordt omschreven als geel/witvlezige, iets
onregelmatig gevormde, ovaalronde, diepogige knol met een vrij laag
zetmeelgehalte, en met een specifieke smaak. De aardappel groeit goed op
de wat hoog gelegen lichte zavelgrond rondom Opperdoes.
c) geografisch gebied:
Het geografisch gebied is gelegen rondom het dorp Opperdoes, in de
gemeentes Noorderkoggenland, Medemblik en Wieringermeer.
Volgens de statuten van de Coöperatieve Pootaardappelteeltvereniging
"De Opperdoezer Ronde" WA (zie bijgesloten plattegrond):
Voor het "Oude land":
Oosterdijk vanaf kruising met Wijmersweg;
Noorderkoggen zeedijk, Noorderweg dorpsweg Twisk, Zuiderweg tot een punt
van ongeveer éénhonderd vijftig meter ten zuiden van de Noorder Wijmers
in een rechte lijn naar de « d r o g e W i j m e r s » en verlengde Wijmersweg tot
aan de Oosterdijk.
Voor de Wieringermeer:
Koggenrandweg, Westfriese vaart, Rijksweg A7 (E10), Ouderlanderweg en dat
gedeelte wat door de gemeente Medemblik verpacht is aan Medemblikker
tuinders, met uitzondering van de Kavel verpacht aan de Volkstuindersvereniging en vermeerderd met het land dat door de gemeente NoorderKoggenland zal worden gepacht van de staat en weer zal worden verpacht
aan de Opperdoezer tuinders als compensatie voor land dat zij in het
omschreven gebied niet meer kunnen gebruiken.
Het geografisch gebied heeft een totaal oppervlak van circa 1600 ha,
waarvan circa 1100 ha bouwland.

d) betrokken historische gegevens: De aardappel heeft haar ontstaan te
danken aan tuinder Sluis die daar meer dan één-en-een-kwart eeuw geleden
de zogenaamde "Negenwekers" teelde, vroege aardappelen die reeds negen
weken na het poten geoogst konden worden. Op zekere dag vond hij tussen
zijn perceel "Negenwekers", een stam met grof blad en ronde knollen. Uit
deze stam ontstond de legendarische Opperdoezer Ronde, die door de
veiling "Ons Belang" te Opperdoes in stand is gehouden. In 1903 is deze
veiling opgericht en zij heeft de selectiewerkzaamheden langzamerhand ter
hand genomen.
Na de fusie in 1979 met de veiling "W.F.O." te Zwaagdijk, is de Coöpera
tieve Pootaardappelteeltvereniging "De Opperdoezer Ronde" WA opgericht om
de bescherming van de Opperdoezer Ronde te handhaven.
e) toegepaste werkwijze: Begin mei worden de eerste Opperdoezer Ronden onder
het plastic geoogst en geveild. Naarmate de tijd vordert, vindt de oogst
van de koude grond plaats. Begin september zijn alle Opperdoezer Ronden
uit de grond. Via de veiling vinden de aardappelen hun weg naar de
consument.
De aardappel is alleen in de zomer en herfst verkrijgbaar.
f) verband: De Opperdoezer Ronde wordt sedert 1860 op de schrale wat hoog
gelegen, lichte zavelgrond geteeld. Na de oprichting van de veiling "Ons
Belang" in 1903, werd de aardappel ook buiten Opperdoes ten verkoop
aangeboden. Dit resulteerde in een bloeiende economische vooruitgang,
waardoor de aardappel tot op heden in stand is gehouden. De aardappel
ontleent zijn specifieke smaak aan de raseigenschappen en de lichte
zavelgrond rondom het dorp Opperdoes waar de aardappel wordt geteeld.
g) controle: naam : R W
adres: Postbus 3000
2270 JA Voorburg

(tel.: 070 - 3578811)

h) etikettering: Opperdoezer Ronde BOB
i) eisen waaraan krachtens nationale bepalingen moet worden voldaan:
Volgens de Aardappelteeltverordening Noord-Holland 1972, dient het
uitgangsmateriaal goedgekeurd en gecertificeerd pootgoed te zijn, dat
gekeurd is volgens de keuringsvoorschriften van de N.A.K. (Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen).
Het Keuringsreglement van de N.A.K. is gebaseerd op de Zaaizaad- en
Plantgoedwet 1966, waarin de EEG-regelgeving is verwerkt.
Op het moment van aanbieden aan de consument dient het produkt te voldoen
aan de eisen zoals gesteld in de Landbouwkwaliteitsverordening
Consumptieaardappelen 1987.

IN TE VULLEN DOOR DE COMMISSIE
Nummer EEG:
Datum van ontvangst van het volledige dossier:
/.../....

