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Meeste open teelten bereiken hoog inkomensniveau in 2012
Ruud van der Meer en Rob Stokkers
In 2012 zorgde krapte op de internationale markten bij vrijwel alle gewassen van de akkerbouw
en opengrondstuinbouw voor een hoger prijsniveau. Dit leidde bij de groente- en fruittelers en
vooral bij de akkerbouwers tot een sterke stijging van het gemiddelde inkomen. Uitzondering op
de regel vormde de bloembollenteelt, waarbij de daling van opbrengsten en prijzen het
gemiddelde inkomen van de bedrijven onder druk zette.
Akkerbouw
De financiële opbrengst van suikerbieten in het seizoen 2012 – 2013 gaat de boeken in als een
top opbrengst. De suikeropbrengst per hectare belandde in de top drie van de hoogste ooit.
Gecombineerd met een hoge bietenprijs, leidt dit tot een hoge financiële opbrengst per hectare.
Voor bieten die binnen het quotum zijn geleverd, werd bijna 70 euro per ton betaald. Voor
surplusbieten (bieten boven het quotum) bedroeg de opbrengst ongeveer 30 euro per ton. De
hoge uitbetaalprijzen waren te danken aan krapte op de Europese suikermarkt met hoge
suikerprijzen tot gevolg. Van krapte op de markt was ook sprake bij consumptieaardappelen. Al
vroeg in het seizoen was de aardappelprijs zodanig dat veel telers besloten hun aardappelen te
verkopen. In combinatie met een kleinere landelijke productie was de aardappelvoorraad in het
najaar lager dan gemiddeld. Omdat het voorjaar van 2013 langzaam op gang kwam en daarmee
de groei van nieuwe aardappelen, waren de verwachtingen voor de rest van het seizoen ook
goed. De verwachting kwam uit met sterke prijsstijgingen laat in het bewaarseizoen. De
pootaardappelen brachten ongeveer evenveel op als het jaar ervoor. Het deel van de
pootaardappelen dat niet als pootgoed, maar als consumptieaardappel aan de man moest worden
gebracht, profiteerde van de hoge consumptieaardappelprijzen. Het zetmeelgehalte van de
zetmeelaardappelen van oogst 2012 lag rond de 20%, dit is 1% meer dan vorig jaar. De prijs die
AVEBE betaalt voor de aardappelen ligt op ongeveer 70 euro per ton. Dit is iets meer dan het
jaar ervoor.
De graanprijs profiteerde van droogte in grote graanproducerende landen als de VS en Rusland.
De graanprijs in Nederland lag aan het begin van het oogstseizoen hoog. Het prijsniveau is
gedurende het seizoen hoog gebleven. In combinatie met goede producties per hectare kan
gesproken worden van een financieel goed jaar voor de granen. In tegenstelling tot vorig jaar,
voldeed in 2012-2013 vrijwel alle gerst aan de eisen om afgezet te kunnen worden als
brouwgerst. De prijs ligt daardoor beduidend hoger dan vorig jaar. De zaaiuienproductie was in
2012 hoger dan het meerjarig gemiddelde. Mede als gevolg hiervan is een recordhoeveelheid
geëxporteerd. De prijzen liggen ruim boven het (lage) prijsniveau van vorig jaar.
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een raming van het inkomen uit bedrijf die hoger is dan
vorig jaar (zie figuur 1). Bij de akkerbouwbedrijven is sprake van een sterke stijging tot het
niveau dat ongeveer gelijk is aan dat van 2010, een topjaar. De zetmeelaardappelbedrijven
bereiken in 2012 een vergelijkbaar inkomensniveau.
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Figuur 1

Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje (x 1.000 eruro) voor
akkerbouwbedrijven, 2010-2012 (r)
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Opengrondsgroenten
Het koude voorjaar en de koele en natte maand juli zorgden in 2012 voor een vertraging van het
groeiseizoen met 1 tot 2 weken. De hectareproductie lag hierdoor gemiddeld 1 tot 1,5% lager
dan in 2011, met als uitschieter een 10% lagere opbrengst bij asperges. Daarentegen stegen de
prijzen van vrijwel alle opengrondsgroenten door een meer geleidelijk en lager aanbod op de
West-Europese markt: gemiddeld met circa 6%. Door de goede prijsvorming presteren de
opengrondsgroentebedrijven financieel beter dan in beide voorgaande jaren. Het inkomen uit
bedrijf wordt in 2012 geraamd op 50.000 euro per onbetaalde aje, ongeveer 15.000 euro hoger
dan in de vorige jaren (zie figuur 2).
Fruitteelt
Door vorstschade was de appel- en perenproductie in Nederland in 2012 fors lager dan het jaar
ervoor. De appelproductie nam met ruim 20% af en de perenproductie met bijna 40%. Omdat
wereldwijd de productie sterk afnam, gingen de prijzen in de lift. Zowel de appels als de peren
zijn veel hoger geprijsd dan het jaar ervoor. Het Productschap Tuinbouw maakte cijfers bekend
waaruit blijkt dat de veilingprijzen de eerste vier maanden van het jaar 2013 voor appels 50%
hoger en voor peren 100% hoger zijn dan in 2012. Dit maakt het mogelijk dat de fruittelers toch
nog uitzicht hebben op een financieel goed oogstjaar 2012 – 2013. De raming van het inkomen
ligt met bijna 40.000 euro per onbetaalde aje rond het inkomensniveau van 2010 (zie figuur 2).
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Bloembollen
Het grillige weer tijdens het groeiseizoen 2012 heeft bij de voorjaarsbloeiers geleid tot een
ongelijke groei met sterk wisselende resultaten tussen de diverse teeltgebieden en gewassen. De
vroegrijpe gewassen tulp, hyacint en krokus realiseerden naar schatting een 5-10% lagere
productie per hectare, terwijl bij de laatrijpe gewassen narcis en iris de productie 5-10% hoger
uitviel dan in vorig jaar. De zomerbloeiers lelie en gladiool kenden daarentegen een rustig
groeiseizoen met weinig uitschieters en een slechts iets lagere hectareproductie dan in 2011. Het
algemene beeld voor de bloembollen oogst 2012 is een gemiddeld 5% lagere productie.
Daarnaast is er door de tegenvallende economie en lage bloemenprijzen relatief meer vraag uit
de binnen- en buitenlandse broeierij naar een goedkoper assortiment en lichtere bloembollen,
waardoor het gemiddelde prijspeil van bloembollen naar schatting ook nog eens bijna 2% lager
is. Al met al wordt een gemiddeld inkomen van 25.000 euro per onbetaalde aje geraamd (zie
figuur 2).
Figuur 2

Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje voor enkele
opengrondstuinbouwtypen, bollen en groente 2010-2012 (r)
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Methodiek
In het najaar stelt het LEI jaarlijks inkomensramingen op voor de land- en tuinbouwbedrijven
(zie Van der Meulen et al., 2012 en Informatienet van het LEI
http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/Binternet/). De ramingen van het inkomensniveau van
bedrijven in de open teelt worden in het voorjaar aangepast, en wel op basis van inzicht in de
prijsontwikkeling gedurende het afzetseizoen. De verkopen van het afzetseizoen 2012 – 2013
dragen bij aan het inkomen dat wordt toegerekend aan 2012.
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