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2012 was in het algemeen financieel
een goed jaar voor de akkerbouw.
Dit jaar lijkt ook een goed jaar
te worden. Toch is dat niet altijd
de reden om te investeren.
Akkerbouwers willen goed over een
aanschaf nadenken en niet direct
investeren om te investeren. Akker
sprak met vier boeren over hun
toekomstplannen.
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‘Eerst wat sparen’
„Wij gaan voor 2014 niet direct investeren in
machines of een nieuwe loods. Waar we dit
teeltjaar wel mee begonnen zijn, is met het
telen van 0,7 hectare pootgoed, op advies van
het pootgoedhandelshuis, zodat we voor komend jaar geen uitgangsmateriaal aan hoeven
te kopen. Bovendien wil ik wat sparen. Over
twee jaar wil ik het bedrijf van mijn ouders
overnemen.”
Erik Jan Rampen (31) uit Biddinghuizen (FL)
heeft in maatschap samen met zijn ouders en
vrouw een 55 hectare groot akkerbouwbedrijf.
Het bouwplan voor dit jaar omvatte aardappelen, suikerbieten, tarwe, zaaiuien, witlofwortelen, valeriaan en peterselie. In 2014

vervallen de teelten van witlof en valeriaan.
Witlof gedijt op de grond bij Rampen niet
zo goed. „Het is het elke keer net niet en ik
vind het een te dure teelt om er mee door te
gaan”, legt hij uit. Valeriaan doet het op zich
wel goed, maar het late rooien van de wortel,
december, past niet meer bij de akkerbouwer
in het bouwplan. De focus komt nu te liggen
op de pootaardappelteelt.
„Dit jaar zijn we dus begonnen met 0,7 hectare
pootaardappelen. Volgend jaar zullen dat
er vijf gaan worden.” Het doel is om door te
groeien naar 20 hectare. Rampen gaat op het
pootgoed nog geen investering doen. Daar
vindt hij zijn areaal nog te klein voor. „Ik wil

het eigenlijk een jaar of twee aankijken, zien of
de teelt ook werkelijk bij mij past, en er dan pas
op investeren. Over een jaar of twee, net na of
tegelijkertijd met de overname, zou ik dan wel
willen investeren in bewaring. Ik hoop dat de
bank tegen die tijd nog welwillend is.”
Rampen meent dat een investering niet alleen een kwestie van geld hebben is, maar
zeker ook een zaak van nut. „Als je een paar
jaar verdiend hebt, en je investeert dan, dan
scheelt dat zeker in de belasting, maar ik denk
dat een financiële buffer voor de mindere jaren ook niet verkeerd is. Een investering is niet
zo maar iets. Daar moet je toch echt wel even
goed over nadenken.”

Bewaarloods of grond, of beide
In Anna Paulowna (NH) runt Simon Wilms (27)
samen met zijn ouders het uit 90 hectare bestaande akkerbouwbedrijf. Het plan ligt er om
komend jaar een nieuwe bewaarloods te gaan
bouwen. Over deze loods filosoferen ze al een
paar jaar. „Zo’n investering is geen kwestie
van even doen”, verklaart Wilms. „Hier gaan
echt wel wat jaren aan vooraf. Natuurlijk
moet je wel over de financiële middelen beschikken, maar als die voorhanden zijn, moet
je nog weloverwogen keuzes maken. Investeren is een kwestie van afwegingen maken”,
vindt hij.
Het afwegen is bij de maatschap nu ook zeer
zeker aan de orde. Was de loods een paar
weken terug al zo goed als zeker, nu is er toch
een twijfel ontstaan. En niet omdat de financiële middelen er niet zijn, maar omdat er nu
goede grond ter aankoop aangeboden is. „We
hebben gesprekken met de accountant gehad
en deze zegt dat het niet onmogelijk is om
beide te doen, maar in jaren dat het allemaal
wat minder is, zal het dan krap worden. Je
moet immers ook in die jaren aan je rentelasten en aflossingen kunnen voldoen.”
De maatschap moet dan ook nog even flink
nadenken over de keus die ze moet gaan ma-

ken. „Om allebei te doen is eigenlijk te gek”,
vindt Simon. „We willen toch ook wel iets reserveren. Want ook in mindere jaren moeten
de vaste lasten betaald worden. Dat is ook wel
iets om rekening mee te houden en daarnaast
moeten we toch ook nog leven.”
De loods is echter wel zeer gewenst. De
maatschap teelt elk jaar tussen de 30 en de
40 hectare pootgoed, 10 hectare graszaad, 20
hectare tarwe en 15 hectare suikerbieten. Dit
jaar is gestart met een kleine 2 hectare uien
en dit gewas zal in 2014 uitgebreid gaan worden naar 5 hectare. Behalve de suikerbieten
hebben alle gewassen opslagruimte nodig en
die ruimte hebben ze nu niet. Pootgoed wordt
voor een deel buiten gedroogd en er wordt
opslag bij een buurman gehuurd. „Niet ideaal.
Het pootgoed moet ook allemaal weer binnengereden worden en dus hebben we daar
extra werk mee. Hebben we alle opslag thuis,
dan kunnen we ook voor een betere klimaatbeheersing zorgen. Je bent er continu bij.”
Wilms moet nu rap een keuze maken: investeren in een nieuwe bewaarloods of grond
aankopen of misschien toch beide doen. Het
is geen gemakkelijke keuze. „Ik ben jong en
ambitieus en mijn ouders zijn meer gecon-

troleerd. Samen moeten we tot een goede
keuze komen en dat lukt gelukkig altijd.
Over een paar jaren wil ik het bedrijf graag
overnemen. De bedoeling is dat dat rond
mijn vijfendertigste gaat gebeuren. Daar heb
ik ook reserves voor nodig. Het wordt wikken
en wegen. Maar dat is het uitdagende aan
het vak.” 
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Nieuwe trekker
of zonnepanelen
Een nieuwe trekker of zonnepanelen plaatsen, Rinus Rijk (55) uit ’s-Heerenhoek (ZL) is er
nog niet helemaal uit. De trekker is technisch
gezien niet per se noodzakelijk. De zonnepanelen leveren straks stroom en vallen onder
een gunstige investeringsaftrek. En dat is zeker iets wat Rijk meeneemt in zijn beslissing.
„Ik ben er nog niet helemaal aan uit. Beide
aanschaffen, dat zal niet gaan lukken. Als het
de zonnepanelen worden, zal de trekker naar
de achtergrond schuiven. De zonnepanelen
kan ik ook in twee jaar aanschaffen. Dan kan
ik bovendien twee keer optimaal gebruik

maken van de investeringsaftrek.”
Rijk heeft een 55 hectare groot akkerbouwbedrijf waar hij 20 hectare consumptie-aardappelen, 1,5 hectare pootgoed voor eigen
gebruik, graszaad en tarwe op verbouwt.
Daarnaast houdt hij vleeskuikens. Onlangs
reed hij met een demo-trekker, een John
Deere met Direct Drive. De trekker reed prima,
maar Rijk vindt de machine niet bij hem passen. „Als er een nieuwe trekker komt, dan niet
deze demo. Het wordt dan toch een vario of
een conventionele.”
De akkerbouwer investeert elk jaar wel. „Het

houdt mijn bedrijf up-to-date en dat is belangrijk om mee te kunnen”, vindt hij. „Maar het
moet wel uit kunnen.” Vorig jaar heeft hij zijn
aardappelen goed kunnen verkopen. Voor dit
jaar ziet het er ook wel gunstig uit, alhoewel
er nog niks zeker is. De zonnepanelen vindt
hij op dit moment een goede investering.
„Hier is veel sneller rendement uit te halen ten
opzichte van de trekker. Ik wil echter wel snel
een beslissing nemen. Voor 31 december wil
ik de investering echter wel rond hebben. Dan
kan ik optimaal gebruik maken van de fiscale
aftrekposten.”
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‘Grote investeringen heb ik al gedaan’
In 1999 kwam Ronald van de Wouw (33)
vanuit Brabant naar Zeeland toe. Samen
met zijn ouders startte hij in Hansweert een
akkerbouwbedrijf. In 2011 bouwde hij een
bewaarloods. Ze kozen voor kistenbewaring.
Over de bouw dachten ze goed na; het was
een kwestie van meerdere jaren voordat de
plannen definitief waren. Het machinepark
werd in de afgelopen jaren voor drie kwart
vernieuwd. Van de Wouw kan de toekomst
dan ook goed aan en is niet van plan om voor
2014 een grote investering te gaan doen. „Ik
ga consolideren en finetunen. Even geen grote investeringen, want die heb ik al gedaan.”
De akkerbouwer vindt dat je moet investeren
aan de hand van een plan. Dit betekent soms
dat het beter is om in een wat minder jaar te
investeren dan in een heel goed jaar. „Daarbij,
als je in een minder jaar niks doet terwijl het
wel nodig is, ga je achterlopen. Natuurlijk, het
een kan niet zonder het ander, maar soms is
het nodig om juist te investeren in een minder
jaar.”
Op het bedrijf van Van de Wouw zijn aardappelen, uien en wortelen de belangrijkste

gewassen. Daarnaast teelt hij nog knolselderij, rode bieten, suikerbieten, tarwe en
maïs. Het diverse bouwplan is een bewuste
keuze; het zorgt voor risicospreiding. Van
de Wouw gaat voor kwaliteit en daar wil hij
zich voorlopig op richten. De bewaarloods
zit helemaal vol, maar voor de Zeeuwse akkerbouwer kan deze evengoed leeg staan als
dat prijstechnisch beter uitkomt. „Ik teel een
product om te verkopen, niet om te bewaren.
Een cel mag gerust leeg zijn. Je bent ondernemer om je product aan de man te brengen.
Ik verkoop liever meteen af land als de prijs
goed is dan op te slaan en te gokken op een
betere prijs.”
Het is overigens niet zo dat Van de Wouw
geen plannen heeft voor de toekomst. „Je
moet altijd op de lange termijn denken. Maar
je moet ook reserveren voor de toekomst en
dat is wat ik dit jaar wil doen: extra aflossen
en reserveren voor eventuele mindere jaren.
Ik ga geen veranderingen in mijn bouwplan
doorvoeren en ik ga geen grote aanschaffingen doen. De rentelasten moeten nu omlaag,
dat is in mijn geval belangrijk.” 
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