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In samenwerking met Rabobank beschrĳft Veeteelt
dat goede technische resultaten, zoals lage voerkosten, bepalend zĳn bĳ de ﬁnancieringsaanvraag.

Rabobank-sectormanager Marĳn Dekkers:
‘Vakmanschap veehouder steeds belangrĳker’

Meer gras, meer
financiële ruimte
Zo veel mogelĳk ruwvoer van eigen land halen is ook bĳ de
aanvraag van een financiering van belang. Betere technische
resultaten betekenen meer ontwikkelingsruimte voor het bedrĳf.
De voerkosten spelen daarbĳ een belangrĳke rol.

S

traks, in het quotumloze tĳdperk,
speelt een goed vakmanschap op het
gebied van ruwvoerwinning een sleutelrol in de ontwikkeling van bedrĳven.
‘Het wordt een interessante periode’,
verwacht sectormanager veehouderĳ
Marĳn Dekkers van Rabobank. ‘Het onderscheidend vermogen van vakmanschap en ondernemerschap neemt toe.
Bedrĳven die in staat zĳn om meer ruwvoer te winnen van hun eigen land hebben vaak een hoger saldo en hiermee
meer financiële ruimte. Zĳ kunnen dus
meer betalen voor de aankoop van grond
of voor verbouwingen, of de ontwikkeling van het bedrĳf onder betere voorwaarden financieren.’

Snĳmais twee keer zo duur
Hoewel de aankoop van land met de huidige hoge grondprĳzen niet wordt terugverdiend met alleen de ruwvoerwinning
en extra mestafzet, is een hogere grasopbrengst juist bĳ hogere grondprĳzen belangrĳk. ‘In het verleden konden veehouders een lagere ruwvoeropbrengst
van eigen land nog wel compenseren
door het aankopen van goedkoop voer,
zonder dat je een grote achterstand opliep in de voerkosten’, vertelt Dekkers.
‘Maar de prĳs van ruwvoer is nu veel hoger. Snĳmais is in een paar jaar bĳna
twee keer zo duur geworden. Daarom is
het meer dan ooit belangrĳk dat veehouders een hoge ruwvoeropbrengst weten
te realiseren.’
Marĳn Dekkers: ‘De uitdaging is om zo
goedkoop mogelĳk grond aan het bedrĳf te
binden, met een zo hoog mogelĳke
ruwvoeropbrengst van die grond‘
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Het is voor de bank daarmee ook weer
belangrĳker geworden om het individuele vakmanschap te wegen bĳ het beoordelen van financieringsaanvragen. Als de
technische resultaten goed zĳn, is het
gemakkelĳker om een financiering te
verstrekken. De voerkosten spelen een
belangrĳke rol in het beoordelen van dit
vakmanschap. ‘Deze voerkosten zetten
we af tegen een landelĳk gemiddelde,
maar je kĳkt ook naar de intensiteit van
het bedrĳf’, zegt Dekkers. ‘Cĳfers zĳn
het vertrekpunt, maar het is geen kille
rekenexercitie. Het gaat veel meer om de
interpretatie van de cĳfers en de combinatie van intensiteit en ruwvoeropbrengst. De uitdaging is om zo goedkoop
mogelĳk grond aan het bedrĳf te binden,
met een zo hoog mogelĳke ruwvoeropbrengst van die grond.’

Onderscheid met weidegang
Een veehouder met een intensief bedrĳf,
die een hoge drogestofopbrengst weet te
behalen in combinatie met weidegang,
toont bĳvoorbeeld veel vakmanschap.
Bedrĳven kunnen zich hiermee extra onderscheiden. Rabobank signaleert dat
nog niet iedere veehouder zĳn voerefficientie goed in beeld heeft. Deelname aan
initiatieven als de KringloopWĳzer is belangrĳk en kan daarbĳ helpen. Daarin
komen veel aspecten van het vakmanschap tot uitdrukking. ‘Er zĳn veel initiatieven die graslandkennis verder stimuleren, zoals “Amazing grazing” en
“De Weideman”. Dit juichen wĳ vanuit
Rabobank toe. Melkveehouders vergroten hiermee niet alleen hun vakmanschap, maar ook de groeimogelĳkheden
voor hun bedrĳf.’ l
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