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Aardappelen om
landbouwwerk
te houden
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Cumelabedrijven met daarnaast een kleine landbouwtak stoten na verloop van tijd vaak de landbouwtak
af. Richard Maas van loonbedrijf Maas Markelo besloot enkele jaren geleden de landbouwtak juist flink
op te schalen en aardappelen en bieten te gaan telen.

‘MAAS ANALYSEERDE
DIVERSE TEELTEN OP
HAALBAARHEID,
ZOALS FRITESAARDAPPELEN, POOTGOED,
SUIKERBIETEN EN
UIEN’

Januari is bij loonbedrijf Maas Markelo een arbeidsluwe tijd. Een medewerker van het loonbedrijf spuit op de wasplaats een modderige kipper
schoon, een tweede pleegt onderhoud aan een
machine. Eigenaar Richard Maas (32) zit op kantoor en houdt zich bezig met de administratie en
planning.
Om de arbeidsfilm kloppend te krijgen, besloot
vader Wouter Maas in de jaren negentig snijmaïs
te gaan telen en te verkopen aan veehouders in
de buurt. Zo’n vijf jaar geleden constateerden
vader en zoon dat dit bedrijfsmodel moest worden herzien, wilde het bedrijf niet krimpen. Ze
zagen het werk en de afzet van maïs wegvallen,
omdat veel veehouders stopten. Het werkgebied
vergroten is financieel niet zo interessant. Grotere rijafstanden leiden alleen maar tot extra
niet-factureerbare uren, concludeerden ze. Uitbreiden in het grondverzet zag Richard Maas ook
niet zo zitten. “We hebben weliswaar grondverzet in ons programma, maar dat is binnen ons
bedrijf eigenlijk maar bijzaak. Ons hart ligt bij het
agrarische werk.”
Zodoende kwamen ze tot de slotsom dat maïs
inruilen voor een financieel interessante teelt het
meest kansrijk was om de jongens en machines
jaarrond aan het werk te kunnen houden. Maas
analyseerde diverse teelten op haalbaarheid,
waaronder fritesaardappelen, pootgoed, suikerbieten en uien. Pootgoed en uien vielen al snel af.
Deze teelten geven gemiddeld genomen een
goed saldo en zijn niet gequoteerd, maar bleken
lastig te combineren met het veehouderijloonwerk, stelden ze vast. De keus viel op consumptieaardappelen voor frites en vlokken. De
zandgronden in de buurt zijn geschikt voor de
teelt, beregening is er mogelijk, de teelt is niet gequoteerd en er waren nog niet zo heel veel aardappeltelers actief in het gebied, dus genoeg aanbod
van geschikt aardappelland.

Een medewerker spuit de modder van de bietenoogst van de kipper af.

2016 START AARDAPPELTEELT
In 2016 sloot Maas een vlokkencontract af met
aardappelverwerker Aviko Potato voor zeventien
hectare. De aardappelen werden dat voorjaar gepoot met een demo-pootmachine. Datzelfde
voorjaar investeerde Maas in een rooitrein voor
de aardappelteelt: een nieuwe getrokken
Grimme SE 150-60 en een gebruikte Grimme-stortbak en -hallenvuller. In de winter van
2016-2017 kocht Maas een nieuwe Grimme
GL420-pootmachine plus een grote Krampe
BB900-kipper erbij. In totaal was dat een investering van om en nabij de € 300.000,-.
2016 pakte qua teelt en financiën goed uit,
waarna Maas in 2017 de aardappelteelt flink opschaalde. Het areaal groeide naar 52 hectare. Het
aardappelseizoen 2017 kan door Maas worden
bestempeld als een financieel debacle. De uitein-

‘HET AARDAPPELSEIZOEN
2017 KAN DOOR MAAS
WORDEN BESTEMPELD
ALS EEN FINANCIEEL
DEBACLE.’
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delijke opbrengstprijs van de hele teelt was
slechts zo’n € 25,- per ton. “2017 heeft ons handenvol geld gekost”, zegt Richard.

DROOGTE IN 2018

‘OP DEZE WIJZE KAN IK
HET PERSONEEL
JAARROND INTERESSANT
WERK AANBIEDEN,
WAARDOOR HET
VERLOOP MARGINAAL IS’

In 2018 groeide het areaal aardappelen naar 57
hectare. Tien hectare zetmeelaardappelen voor
Avebe en 47 hectare consumptieaardappelen
voor Aviko Potato. Maar ook 2018 werd vanwege
de extreme droogte geen gelukkig jaar. Maas
Markelo, specialist in het boren van beregeningsbronnen, kon gelukkig elk perceel beregenen. De
beregende stukken gaven een iets ondergemiddelde opbrengst, de niet-beregende hoeken de
helft tot een derde. Hij kon zowel bij Avebe als bij
Aviko net wel, net niet aan zijn leverplicht voldoen, maar van overtonnen was geen sprake,
terwijl die dat jaar juist goed aan de prijs waren.
In 2019 en 2020 groeide het areaal consumptieaardappelen naar respectievelijk 55 en 73 hectare. Het areaal zetmeelaardappelen bleef stabiel
op tien hectare.
Afgelopen jaar besloot Richard er toch een extra
gewas bij te pakken, voor een evenwichtiger
vruchtwisseling. Maas hanteert op eigen en lang
gepachte percelen een één-op-vier-rotatie voor
aardappelen, met in de tussenliggende jaren
maïs en wintertarwe. Het vierde rotatiegewas
werd daarom suikerbieten, gelijk 22 hectare.
Vanwege de capaciteit van de spuit streefde hij
naar een minimumareaal van vijftien hectare.
De investering in ledenleveringsbewijzen vergde
zo’n € 57.000,-.

ARBEIDSFILM
De loods ligt nog vol met
tarwe. De tarwe is al
verkocht, maar moet nog
worden afgeleverd.

Het eigen agrarische werk vult de leemtes tussen
de gras- en maisoogst en verlengt de arbeidsfilm
op het veld. Nu rijdt de spuit bijvoorbeeld het
hele groeiseizoen rond in de aardappelen, terwijl

Twee maïszaaimachines zijn ingeruild voor een nieuwe maiszaaimachines en een nieuwe
bietenzaaimachine, om zelf te bieten te kunnen zaaien.

voorheen het hoofdzakelijk onkruid spuiten was
in de mais. Het afland afleveren plant Maas
rondom de maisoogst. Een klein deel van de aardappelen wordt begin september afgeleverd, het
grootste deel pas na de eerste week van oktober,
als de maisoogst is afgerond.
Na de aardappelen volgt de suikerbietenoogst, al
vergt dat maar een paar dagen. Daarna nog wat
ploegen en wintertarwe zaaien. In de tweede
helft van november is het veldwerk klaar. Ruim
anderhalve maand later dan wanneer ze geen eigen agrarisch werk hadden. December en januari
blijven echter enigszins arbeidsluwe maanden,
waarbij het personeel zich vooral bezighoudt met
machineonderhoud en afleveren graan. Rond
half februari gaat het veldwerk weer los met
mest uitrijden.
Ondanks de mindere financiële resultaten in
2017 door het overaanbod en in 2018 en 2019
door de droogte staat hij toch achter zijn strategische beslissing. „Op deze wijze kan ik het personeel jaarrond interessant werk aanbieden,
waardoor het verloop marginaal is. Goede mensen vinden en houden is lastig en zal in de toekomst alleen nog maar lastiger worden.”

GRONDBOREN
Een speciale tak is het grondboorbedrijf. Dit bedrijfsonderdeel is gespecialiseerd in het verrichten
van grondboringen, het plaatsen van putten voor
blusvoorzieningen en beregening en installaties voor
eigen grondwatervoorziening en waterbehandeling
(ontijzeren). Zeventig procent van de bronnen is voor
agrarische klanten ten behoeve van beregening, de
rest voor particulieren en brandputten bij industriële
bedrijven. Ook levert en onderhoudt het bedrijf onderwaterpompen. Ook dit zijn werkzaamheden die
passen naast het agrarische loonwerk.
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