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2014 kanteljaar intensieve s e c t o r e n

Minder koeien, minder ko s t e n , m a a r l a g e r i n k o m e n
Minder dieren aanhouden leidt over het algemeen
tot een daling van het inkomen. Dit komt vooral
doordat de opbrengsten voor melk en omzet en
aanwas fors dalen. Dit blijkt uit een doorrekening
van de inkomenseffecten bij het wegdoen van
dieren, binnen het project Koeien & Kansen van
Wageningen UR.
Het idee om koeien weg te doen is ingegeven
door het nieuwe mestbeleid. Als een intensief
bedrijf met een ruwvoertekort en een fors mestoverschot minder koeien gaat houden, kunnen
het ruwvoertekort en het mestoverschot worden
beperkt. Voor een intensief melkveebedrijf van
meer dan 22.000 kilogram melk per hectare in
de overschotregio Zuid, heeft het project Koeien
& Kansen berekend wat het verkleinen van de
veestapel betekent. Er is uitgegaan van het verkleinen van de veestapel van 110 koeien naar
90 koeien. Dit leidt tot een inkomensdaling van
bijna 30.000 euro bij een melkprijs van 35 cent
per kilogram melk.
Daling opbrengsten
De daling van het inkomen komt vooral doordat
de opbrengsten voor melk en omzet en aanwas
fors dalen. De lagere operationele kosten, zoals
lagere voerkosten, veekosten en kosten voor
mestafvoer, compenseren in veel gevallen de
lagere opbrengsten voor melk en vee bij het
houden van minder dieren niet. Een lage melkprijs in combinatie met een hoge prijs voor
mestafvoer en duur voer, kan minder vee houden soms aantrekkelijk maken. Minder dieren
houden leidt in veel gevallen tot onderbezetting
van de stal. De gebouwen worden niet volledig
benut, terwijl de gebouwenkosten gelijk blijven.
Wanneer bij nieuwbouw een kleinere stal wordt
gebouwd, kan minder dieren wel een besparing
geven op de gebouwenkosten.

Tabel 1
Resultaten minder dieren aanhouden op een intensief melkveebedrijf in overschotregio Zuid (2014).
Bron: Koeien & Kansen.

Aantal koeien (stuks)
Stuks jongvee
Melk per koe (kg)
Melklevering (kg/bedrijf)
Melkprijs (€/100 kg)
Aantal ha
Krachtvoer per koe (kg)
Bijproducten per koe (kg)
Aangekocht ruwvoer (ton ds)
Mestafvoer (m³)
Mestverwerking 2014 (m³)

Basis
110
90
9.000
990.000
35,2
44
2.400
475
150
800
290

Minder koeien
90
74
9.000
810.000
35,1
44
2.600
475
–20
575
220

Verschil
–20
–16
+0
–180.000
–0,1
+0
+200
–0
–170
–225
–70

Economie (€)
Opbrengsten (A)
Melk
Omzet en aanwas
Verkoop voer
Premies
Toegerekende kosten (B)
Krachtvoer
Ruwvoer en overig voer
Veekosten
Gewaskosten (o.a. kunstmest, zaaizaad)
Niet-toegerekende kosten (C)
Loonwerk (incl. loonwerk aangekocht voer)
Machines en werktuigen
Zelfstandige materialen, brandstof
Grond en gebouwen
Water en energie
Mestafvoer
Overig
Inkomen (A – B – C)

421.100
348.500
31.800
0
40.800
142.000
57.600
32.300
38.000
14.100
246.100
32.100
49.100
8.100
120.400
13.300
8.900
14.200
33.000

354.100
284.300
26.000
3.000
40.800
112.200
50.800
15.100
31.100
15.200
238.800
28.600
49.100
7.900
120.400
12.200
6.400
14.200
3.100

–67000
–64.200
–5.800
+3.000
+0
–29.800
–6.800
–17.200
–6.900
+1.100
–7.300
–3.500
+0
–200
+0
–1.100
–2.500
+0
–29.900

Het jaar 2014 wordt een kanteljaar voor de
intensieve sectoren pluimvee en varkens.
Er moeten duidelijke keuzes worden
gemaakt. Dat zegt sectormanager inten
sieve veehouderij van ABN Amro, Wilbert
Hilkens. Hij verwoordt hiermee de nieuwste
visie van de bank op deze sectoren.
De bank ziet het jaar 2014 als een kanteljaar
met de noodzaak voor het maken van duidelijke keuzes op het primaire bedrijf. Met het
verbod op de kooihuisvesting in de legpluimveehouderij (2012) werd de productie van
scharreleieren, na de ombouw van bestaande
productiefaciliteiten, enorm opgeschaald.
Dat gebeurde in Nederland, maar zeker ook
in onze belangrijkste exportmarkt voor eieren:
Duitsland. Daardoor ontstond een behoor
lijke prijsdruk die naar verwachting van de
bank niet meer afneemt, doordat de productiviteit per hen verder stijgt. De bank ziet met
name extra kansen voor de afzet van scharrel-

eieren in de eiverwerkende industrie en
verwachtverder dat de daling van de voer
prijzen, ingezet in de tweede helft van 2013,
verder doorzet. Dat levert een positieve bijdrage aan het rendement van legpluimveehouders. Door de dalende export van eieren
naar Duitsland blijft het rendement toch
onder druk staan. De beheersing van de kostprijs blijft het centrale thema voor de pluimveehouders.
Vleeskuikenhouderij
Hilkens ziet voor pluimveevleesproducenten
vooral kansen door meer te gaan vermarkten
in vleesconcepten die toegevoegde waarde
bieden. Er is volgens de bank ruimte in het
verssegment door differentiatie in smaak,
gezondheid en productiewijze. De vleesconcepten met toegevoegde waarde zorgen voor
een hoger maatschappelijk draagvlak van de
sector. De verwachting is dat de prijs van
kippenvlees daalt op de korte termijn. De

W a t w i l l e n adviseurs en veehouders écht weten?
In mei 2014 wordt een inventarisatie van de
kennisbehoefte van adviseurs, beleids
makers, veehouders en studenten uitge
voerd door Leanne Aantjes, student aan
Wageningen Universiteit, in opdracht van
de redactie van V-focus. Daartoe hebben
de lezers van V-focus en de V-focusnieuws
brief op 7 mei een mail ontvangen met het
verzoek om deel te nemen aan een online
onderzoek. Aanleiding voor dit afstudeer
onderzoek is de toename van informatie,
informatievoorzieningen en het toenemende

gebruik van social media. Daarnaast wordt
er gepeild of adviseurs en veehouders
goed op elkaar ingespeeld zijn en wat ze
van elkaar verwachten. De onderzoeks
resultaten zullen worden gepubliceerd in
de V-focusuitgave van augustus. Deel
nemers maken verder kans op een diner
cheque ter waarde van 75 euro.
Lezers van V-focus die het onderzoek
hebbengemist, kunnen alsnog deelnemen
via www.v-focus.nl/onderzoek.

A a nda cht voer
Leanne Aantjes.

Verhogen van de voerefficiëntie bij koeien is de grootste
opdracht voor melkveehouders, meent ABN Amro.

dalende voerprijzen, als gevolg van gunstige
weersomstandigheden en goede graanoogsten,
kunnen nu de gedaalde vleesprijzen compenseren.
Varkenshouderij
In de nieuwste visie van ABN Amro zet de
schaalvergroting door in de varkenshouderij.
Ondanks hoge investeringen in huisvesting,
milieu en dierenwelzijn is de Nederlandse
kostprijs van varkensvlees nog steeds concurrerend vergeleken met de meeste productielanden in Europa. De zelfvoorzieningsgraad
van varkensvlees is 265 procent in Nederland.
Het grootste deel van het varkensvlees en de
biggen gaat naar Duitsland. In 2013 werden
7,1 miljoen biggen en 4,1 miljoen vleesvarkens
geëxporteerd. Met de herinvoering van de
minimumlonen in Duitse slachterijen,
verwachtHilkens dat de concurrentiepositie
van Nederlandse slachterijen verbetert.
Mogelijk heeft dit een gunstig effect op de
gehele Nederlandse varkensvleesketen.
Hilkens ziet ook voor de varkenshouderij
kansen voor vleesconcepten met een hogere
toegevoegde waarde in smaak, gezondheid
en misschien ook herkomst en houderij
systeem.
Rundveehouderij
De directeur Agrarische bedrijven van ABN
Amro, Pierre Berntsen, geeft aan dat de
wereldmarkt voor zuivel er goed uitziet.
Hiermee verwoordt hij de nieuwste markt
visie van de bank op de Melkveehouderij.
Berntsen verwacht op termijn dat het fundament voor een solide melkprijs goed is. De
vraag naar zuivel blijft wereldwijd groeien,
terwijl het aanbod hier nauwelijks aan kan
voldoen. De schaarste aan grond en schoon
drinkwater blijft een grote uitdaging, evenals
de stevige en robuuste prijzen van grondstoffen voor de voeding. Berntsen benadrukt dat
deze sector een enorme ambitie heeft om te
groeien. De bank verwacht dat het kopen of
leasen van melkquota voorlopig doorgaat.
Omdat deze investeringen tot het moment
van afschaffen van de melkquota niet worden
terugverdiend, zal dit de financiële positie
van de bedrijven raken. Als grootste
opdrachten voor de melkveehouder in de
komende tijd noemt Berntsen: enerzijds het
opvoeren van de melkproductie per hectare
en anderzijds het verhogen van de voer
efficiëntie bij de koeien.
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