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Zoals een sporter enkel topprestaties kan leveren bij een 
opperbeste conditie van lichaam en geest, zo kan een plant als 
de aardappel alleen maar kwaliteit opleveren in een optimaal 
groei- en bewaarklimaat. Want alleen wanneer bodem-, voe-
dings-, verzorgings-, oogst- en bewaaromstandigheden op en 
top in orde zijn, volgt een oogst eersteklas product. Wat zijn 
nu eigenlijk de beste ingrediënten om een vitaal eindproduct 
te krijgen? Op de Aardappeldemodag 2016 zullen diverse 
bedrijven uiteenlopende mogelijkheden laten zien om die 
vraag te beantwoorden. In voorbereiding daarop laten enkele 
betrokkenen uit de aardappelsector nu al zien wat voor vitale 
input voor de aardappel zij in petto hebben. Deze maand: 
Harm Jan Schipper, accountmanager bij Accon avm. 

natte jaren op het rendement 
zijn groot gebleken en blijven 
lang in het geheugen gegrift. 
Veel akkerbouwers hebben in 
de afgelopen jaren geïnves-
teerd in het verkleinen van 
risico’s in de teelt, oogst en 
bewaring. De drainage en 
vlak- of rondlegging van de 
percelen is veelal verbeterd. 
Diverse bedrijven hebben de 
capaciteit van het machine-

park fors vergroot. Vele bedrij-
ven hebben de capaciteit en 
faciliteiten van de opslag aan-
gepast en verder geoptimali-
seerd.  Hierdoor zijn de kan-
sen op een gedeeltelijke mis-
oogst of matige kwaliteit ver-
kleind. Dit is een gezonde ont-
wikkeling voor de aardappel-
sector. Het zijn logische keuzes 
vanuit het streven naar een 
gezond rendement.
De relatief goede resultaten 
van de afgelopen jaren in 
combinatie met de fiscale sti-
mulansen in de vorm van 
milieu-, crisis-, energieaf-
schrijvingen, GPS subsidies 
en de lage rente, hebben de 
investeringen op de akker-
bouwbedrijven in de afgelo-
pen jaren in een stroomver-
snelling gebracht. Met als 
gevolg dat de kostprijs van de 
aardappelen op veel bedrijven 
is opgelopen. De kritieke 
opbrengst, dit is de totale 
omzet waarbij alle kosten in 
het jaar worden vergoed, is 
op menig akkerbouwbedrijf 
gestegen. Dit betekent voor 
de komende jaren dat matige 
prijzen voor aardappelen 
sneller slechte financiële 
resultaten kunnen gaan ople-
veren! De invloed van goede 
prijzen op het resultaat van 
akkerbouwbedrijven is veel 
groter dan de invloed van 
goede fysieke opbrengsten. 
In 2016 constateren wij dat de 
fiscale stimulansen voor de 
akkerbouwsector minder inte-
ressant zijn dan in de voor-
gaande jaren. Voor jonge land-
bouwers zijn er wel extra kan-
sen. Nieuwe investeringen in 
het vergroten van de capaciteit 
en/of  luxe zijn in veel geval-
len minder aantrekkelijk 
geworden dan in voorgaande 
jaren. De akkerbouwsector 

staat voor de grote uitdaging 
de kostprijs van aardappelen 
en andere producten niet ver-
der te laten oplopen. Een extra 
uitdaging geeft het verlagen 
van de kostprijs.  Overigens is 
een hele lage kostprijs meestal 
geen succesvolle doelstelling 
voor de lange termijn. Een pas-
sende kostprijs voor het bedrijf 
met focus op een gezond ren-
dement voor de komende jaren 
is vaak succesvol.
In hoeveel jaren kan de 
geplande investering zich 
terugverdienen? De terug te 
verdienen investering is de 
som van de investering ver-
minderd met de inruil en 
eventuele subsidie, rekening 
houdende met de gemiddelde 
te verwachten belastingdruk. 
De kosten bestaan veelal uit 
rente over het gemiddeld 
geïnvesteerd vermogen, 
afschrijving, onderhoud, ver-
zekering, stalling, brandstof 
en arbeid. De berekening van 
de terugverdientijd geeft ook 
inzicht in de kosten per ha of 
per kg product. Welke varian-
ten zijn er voor het verkorten 
van de terugverdientijd? Een 
vergelijking van de terugver-
dientijden en de kosten per ha 
met de kosten voor het uitbe-
steden aan een derde kan het 
overzicht compleet maken.
Het belang van dit soort bere-
keningen neemt toe nu de fis-
cale stimulansen minder inte-
ressant zijn geworden. De uit-
komsten leveren vaak verras-
sende resultaten op. Rationele 
beslissingen vragen om een 
zakelijke onderbouwing met 
de focus op een gezond ren-
dement voor de komende 
jaren. Een zorgvuldige plan-
ning van de investeringen kan 
u veel financieel voordeel 
opleveren!” ●

Vitaliteit voor een gezonde aardappelsector

“De resultaten van oogst 
2015 zijn grotendeels bekend. 
De energie en aandacht kan 
naar de teelt en oogst 2016. 
Ook de jaren hierna zijn van 
belang met de focus op een 
gezond rendement. De ont-
wikkelingen in de akkerbouw-
sector gaan immers snel. Dit 
geldt ook voor de teelt, bewa-
ring, verwerking en afzet van 
aardappelen. De effecten van 

“Een hele lage kostprijs meestal geen succesvolle doelstelling 

voor de lange termijn”, signaleert Harm Jan Schipper.




