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Lage melkprĳs en mestwetgeving zorgen voor
bewustwording kostenpost maisteelt

De prĳs van mais

grondprĳzen, dan is grondverhuur en
maisaankoop financieel aantrekkelĳk.
Maar heb je een bedrĳf met weinig grond
en kun je juist goedkoop grond huren,
dan is zelf telen de beste optie. In beide
situaties speelt heel nadrukkelĳk de
mestplaatsingsruimte een belangrĳke
rol.’

Het is niet eenvoudig om per bedrĳf uit te rekenen of mais

Eigen maisteelt vanzelfsprekend

telen rendabel is. Mestwetgeving en derogatie spelen een
belangrĳke, maar lastig in te schatten rol. Aankoop, ook al is
het in veel gevallen goedkoper dan zelf telen, blĳft discutabel.
tekst Jaap van der Knaap

I

s zelf mais telen wel financieel interessant? Wie de meest recente cĳfers van de Kwantitatieve Informatie
Veehouderĳ (KWIN) bekĳkt in tabel
1 en die vergelĳkt met marktprĳzen van 30 euro per ton zou al snel
kunnen concluderen van niet. In de
tabel staan alleen de teeltkosten genoemd en zĳn kosten voor de grond
buiten beschouwing gelaten. Bĳ een

opbrengst van 45 ton mais per hectare
bedragen alleen al de teeltkosten 31 euro
(1391 : 45) per ton. Mais aankopen lĳkt
financieel aantrekkelĳker dan zelf telen.
Maar zo simpel is de rekensom niet volgens Twan de Bie, senior bedrĳfsadviseur
van ABAB-accountants. ‘Je moet rekening
houden met twee verschillende uitgangssituaties. Heeft het bedrĳf voldoende
grond en ligt het in een regio met hoge

Twan de Bie begeleidt melkveebedrĳven
in Zuid-Nederland. Volgens hem ligt het
omslagpunt van zelf mais telen of juist
aankopen bĳ een verhuurprĳs van grond
van ongeveer 700 euro. ‘Wanneer je de
maisteelt volledig uitbesteedt aan de
loonwerker, zal inderdaad de kostprĳs
per hectare op 1200 tot 1300 euro liggen.
Wie zelf kan ploegen en mest rĳden, rekent met een lagere kostprĳs. Maar het
draait toch vooral om de mestplaatsingsruimte. Als je land kunt verhuren voor
1000 euro aan een akkerbouwer en je
mag je mestplaatsingsruimte daarnaast
behouden, dan is de rekensom snel gemaakt en is aankoop van mais veel aantrekkelĳker.’
Voor veel melkveehouders is eigen maisteelt vanzelfsprekend, ongeacht de kosten. Rundveespecialist Izak van Engelen
Mais aankopen lĳkt
financieel aantrekkelĳker dan
zelf telen
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Ad Ketelaars: ’Becĳferen of mais telen uitkan, is niet zo eenvoudig’
Honderd koeien met bĳbehorend jongvee
en 62 hectare land. Ad en Cecile Ketelaars
uit Dronten hebben meer dan voldoende
land om in eigen ruwvoer te voorzien.
Maar mede vanuit financieel oogpunt verhuren ze ieder jaar land en kopen ze 150
ton mais aan. ‘We hebben vier jaar geleden twintig hectare land gekocht’, vertelt
Ad Ketelaars. ‘Bĳ die aankoop was het
voor ons al duidelĳk dat we het land niet
moesten kopen voor extra voer en mestafzet, daarvoor was het saldo te laag en de
investering te groot. Land verhuren levert
hier meer geld op dan mais verbouwen.’
Afgelopen jaar gebruikte Ketelaars 43 hectare voor de teelt van voedergewassen en
de rest verhuurde hĳ voor tulpen en onderstambomen voor de fruitteelt. Ketelaars ruilt daarnaast nog land met een akkerbouwer, bĳ wie hĳ tien hectare mais
teelt. ‘Ik kwam allemaal rekeningen tegen
van de maisteelt. Dat drukt je met de neus
op de feiten en laat zien hoe duur mais telen eigenlĳk is. Op papier reken ik met

1200 euro voor landhuur en 700 euro voor
de teeltkosten. De teeltkosten zĳn laag,
maar ik verreken ook de mestplaatsingsruimte hierin en ploeg zelf. Totaal kost
mĳn eigen geteelde mais 1900 euro. We
halen hier hoge opbrengsten van gemiddeld 60 ton, waardoor je uitkomt bĳ teeltkosten van 32 euro per ton. Dat is ook ongeveer de prĳs die we betalen voor de mais
die we aankopen.’
Ondanks dat er volgens Ketelaars nauwelĳks verschil zit tussen kopen of zelf telen,
verhuurt hĳ land en koopt hĳ mais terug.
‘Jaarlĳks kunnen we een paar hectare
tulpenland verhuren voor 3200 euro per
hectare. Daarvoor kun je heel wat mais terugkopen. Ook het verhuren aan de fruitbomenteler levert meer op dan de mais.
Daarbĳ komt dat ik beter uitkom met het
derogatieverzoek doordat ik land verhuur.
Drie hectare mais extra past bovendien
lastig in mĳn bouwplan. De becĳfering of
mais telen uitkan, is in mĳn situatie niet
zo eenvoudig.’

van voerfirma Arkervaart-Twente ervaart
echter wel dat melkveehouders zich
steeds bewuster zĳn van de teeltkosten
voor snĳmais. ‘De lage melkprĳs zorgde
er afgelopen jaar voor dat op veel bedrĳven alle kostenposten nog eens goed
tegen het licht zĳn gehouden. Dat resulteerde in kritische veehouders ten opzichte van maisteelt, maar het zorgde er
niet voor dat er nu minder zelf mais geteeld wordt. Voor dertig euro per ton kun
je doorgaans zelf geen mais telen, maar

kun je voor dat geld wel mais kopen van
de kwaliteit die je zelf voor ogen hebt?’
Volgens Van Engelen is het niet eenvoudig om bĳ maisaankoop hoge eisen aan
de kwaliteit te stellen, omdat er gedurende de oogsttĳd geen kwaliteitsgegevens
bekend zĳn. ‘Veehouders houden daarom liever de teelt in eigen hand. Omdat
ze zich meer bewust worden van de kostprĳs pakken ze de teelt wel professioneler aan. Door aandacht voor een optimale
bemesting, rassenkeuze en oogstmoment
heb je de kwaliteit zelf in de hand.’
Volgens De Bie hebben veel veehouders
vaak weinig keus in het wel of niet zelf
telen van mais. ‘Land is dikwĳls lastig te

verhuren voor een goede prĳs. Bovendien zit je met de toeslagrechten. Wanneer je 40 toeslagrechten voor 40 hectare
hebt en je verhuurt 5 hectare land, dan
heb je ook geen recht meer op alle toeslagrechten. Land verhuren voor bloembollenteelt en mais terugkopen kan in
bepaalde regio’s, maar veel bedrĳven
hebben die luxepositie niet.’ De verhuur
van land en de aanschaf van mais kan
wél gunstig zĳn voor het derogatieverzoek. ‘Door maisteelt af te stoten krĳg
je in verhouding meer grasland en kun
je eerder aan de grens van 70 procent
grasland in het bouwplan voldoen’, aldus De Bie.

Tabel 1 – Directe kosten snĳmais in euro’s
per hectare zandgrond (bron: KWIN)

Betere maiskuil bĳ zelf telen

omschrĳving
zaaizaad (incl. ontsmetting)
meststoffen + aanwending
gewasbeschermingsmiddelen
ploegen
zaaiklaarmaken
zaaien
spuiten
oogsten
aanrĳden
cultiveren
slootonderhoud
rente
totaal

kosten
182
178
115
115
53
74
36
480
68
52
25
13
1391

Van Engelen stimuleert veehouders om
zelf mais te telen in plaats van aan te kopen. ‘Het zĳn altĳd dezelfde veehouders
die de beste maiskuilen hebben. Dat
komt doordat ze aandacht hebben voor
de teelt en doordat ze niet alles eenvoudig overlaten aan de loonwerker. Ik vergelĳk de teelt van mais wel eens met de
verzorging van koeien. Als je zorgt voor
een goede gezondheid door een goede bemesting en vrĳwaring van ziekten door
resistente rassen te kiezen, dan kunnen
prestaties niet uitblĳven. Wie de 1200
euro per hectare voor maisaankoop bewust investeert in eigen maisteelt, krĳgt
beslist een beter product in de kuil.’ I
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