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Cijfers spreken boekdelen. Kijk naar de tendens 
in de aardappelteelt. Het aantal telers in de poot-
aardappelen daalt per jaar met 2,4 %. De totale 
oppervlakte daarentegen neemt jaarlijks toe met 
4,6%. In de consumptieaardappelen vergelijkbare 
beelden. 3,5% minder telers maar 7,6% meer ha 
per bedrijf. Schaalvergroting. Kleine telers gaan 
samenwerken om zo samen de kosten te verla-
gen. Zo heeft ook de kleine teler nog een kans van 
overleven in de huidige vrije aardappelmarkt. 

Kwestie van rekensom
Het te grote aanbod en te weinig vraag is volgens 
Dirk-Jan Immenga van de Nederlandse Aardappel 
Organisatie (NAO) het probleem in de huidige 
aardappelsector. Kijkend naar de huidige situatie, 
ziet hij voor de toekomst nog geen verbetering: 
“De prijzen zullen blijven dalen en hier moeten 
de telers zich aan aanpassen. Door 
zich te r i ch - ten op 

andere doelen in de aardappelmarkt, kunnen ze 
zich onderscheiden. Een tweede oplossing zou 
kunnen zijn te gaan samenwerken met andere 
telers of het inschakelen van een loonbedrijf om 
de kosten te verlagen. Het is een rekensom welke 
optie voor een bedrijf het meest interessant is.”
Ko Remijn van aardappelrooierfabrikant AMAC, 
ziet zeker een rol weggelegd voor loonwerkers: 
“Als de aardappelprijs weer stabiel te laag ligt, zal 
de loonwerker sneller en goedkoper zijn dankzij 
betere en specialistischere machines. De 4-rijige 
bunkerrooier zal dan zeker toekomst hebben. De 
machine is wel een stuk duurder, maar heeft meer 
capaciteit en er is minder mankracht voor nodig. 
De loonwerker kan hier de rentabiliteit zeker uit-
halen.”

Gebiedafhankelijk
Loonwerker Wim van 

Nieuwenhuyzen uit Uit-
huizen, Groningen, ziet 

Marjolein van Woerkom
tekst

 Loonbedrijf Breure
foto’s

Aardappelmarkt in het nauw
Nedato vreest voor aardappelteelt door te hoge kostprijs

Dalende opbrengstprijzen dwingen Nederlandse aardappeltelers om te produceren voor een 
steeds lagere kostprijs. Schaalvergroting en specialisatie zijn de laatste jaren de zichtbare gevol-
gen. De loonwerker lijkt ook steeds vaker in beeld te komen om een lagere kostprijs te bereiken. 
Of het voldoende is? Een medewerker van aardappelverwerker Nedato vreest zelfs  dat het pro-
duceren van aardappels in Nederland zal verdwijnen.
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momenteel een andere tendens in het aardap-
pelrooien. In 1998 heeft hij een vier-rijige wagen-
rooier gekocht, maar deze is maar met moeite 
rendabel te maken. “We hebben de rooier aange-
schaft omdat we een totaalpakket wilden bieden 
in het loonwerk. Momenteel rooi ik 140 ha, maar 
je ziet in dit gebied dat steeds meer boeren gaan 
samenwerken. Ze krijgen hierdoor zelf meer op-
pervlakte en schaffen hun eigen machines aan. 
Stagelopers en schoolverlaters zijn goedkopere 
arbeidskrachten dan de loonwerker. De kwaliteit is 
misschien wat minder, maar ik merk dat de boeren 
hierin heel wat minder kritisch zijn dan tegenover 
de loonwerker.”
In de Flevopolder is de tendens juist het tegen-
overgestelde. Bedrijfsleider Jack van Nieuwehuizen 
van Loonbedrijf De Waard uit Biddinhuizen: “Bij 
ons zie je juist een toename in de aanvraag naar 
loonwerk in de aardappelsector. Kleine telers gaan 
niet over tot samenwerking, maar schakelen de 
loonwerker in. Samenwerking tussen boeren heeft 
ook zo z’n nadelen namelijk. De boeren hebben 
niet het geduld goed overleg te plegen. Bij een 
mooie herfst loopt alles op rolletjes, maar als het 
nat is, wil niemand het land op.” Grote bunker-
rooiers zijn voor De Waard niet rendabel, ook al 
spaart het arbeidskrachten. “In een vrij korte peri-
ode moeten wij het werk doen. Pas twee à drie 
weken van tevoren bellen de boeren wanneer we 
moeten komen rooien. Als we maar één grote 
machine zouden hebben, zouden we het werk 
niet op tijd af krijgen, want daarmee kan je maar 
betrekkelijk weinig hectares maken. Dus voor ons 
komt het erop neer dat een paar kleinere rooiers 
interessanter zijn dan één grote bunkerrooier.”

Tendens in gehele keten
Het grote verschil tussen vraag en aanbod komt 
het sterkst naar voren in de aardappelverwerkings-
sector. Medewerker Wim van Ree van aardappel-
verwerker Nedato voorziet ook de komende jaren 
een overschot in de produktie. ,,Er is geprobeerd 
om in ketenverband de productie te sturen, maar 
dat is onmogelijk gebleken.’’ Ook Van Ree ziet 
de trend van schaalvergroting en specialisatie in 
soorten aardappels opkomen: “Het areaal wordt 
groter en telers gaan zich specialiseren in bijvoor-
beeld tafelaardappels om een betere kwaliteit te 
leveren.”

Buitenlandse concurrentie
Niet alleen het overgrote aanbod en de ver-
minderde vraag is nadelig voor de Nederlandse 
aardappelmarkt. Langzamerhand ontwikkelen bui-
tenlandse telers zich ook steeds meer als geduchte 
concurrenten. Remijn ziet import als een belang-
rijke factor: “De aardappelprijs is hier in Nederland 
ook afhankelijk van wat andere landen importeren 
en exporteren, ook wat betreft kant en klare pro-
ducten zoals frites. Nederland volgt gewoon het 
wereldniveau.

Van Ree gaat nog verder en vraagt zich daadwer-
kelijk af of de aardappels het in Nederland wel 
redden: “In tien jaar tijd kan het wel eens zijn dat 
wij hier helemaal geen aardappels meer produce-
ren. Tegen de kostprijzen in het buitenland kunnen 
wij niet meer op concurreren. Frankrijk bijvoor-
beeld heeft een enorme oppervlakte, waar nog 
heel wat aardappels de grond uit kunnen komen. 
Zeker met de uitbreiding van de Europese Unie, 
zijn de grondprijzen een stuk lager dan hier. Je ziet 
nu al nieuwe frietgebieden ontstaan. Aardappel-
verwerkers vestigen zich in het buitenland omdat 
de grondstof aardappel daar goedkoper is.”

Niet alleen akkerbouwers moeten oog houden 

voor de kostprijs, voor een loonwerker speelt 

dat nog veel sterker, want zijn opbrengst per 

ha staat vast met het tarief. Hij moet vol-

doende ha’s behouden om de kostprijs op 

een acceptabel niveau te houden. Loonbedrijf 

Breure in Klaaswaal kreeg met het probleem 

van een oplopende kostprijs te maken door 

een teruglopend areaal. “Ons probleem was 

het stoppen van verschillende kleine bedrij-

ven met de aardappelteelt. Vaak deeltijdboe-

ren, die geen tijd of zin meer hebben om elke 

week de zorg voor de aardappel te hebben. 

Het gaat dan vaak maar om 5 tot 10 ha per 

bedrijf, maar een aantal daarvan bij elkaar en 

je zakt onder de kritische grens.’’

Vervelend voor Breure want de afgelopen vijf 

jaar was net geinvesteerd in twee nieuwe zelf-

rijdende tweerijige wagenrooiers. Niet alleen 

Breure had last van een teruglopend areaal, 

ook een handelaar in zijn werkgebied. “Dat 

bracht ons op het idee om te kijken of we 

samen wat op konden pakken.’’ Het resul-

teerde in een samenwerkingsverband waarin 

drie partijen gezamenlijk telen voor geza-

menlijk risico. “,De akkerbouwer brengt de 

grond in, wij verzorgen de teelt en de han-

delaar levert het pootgoed en zorgt voor de 

afzet.’’

Afgelopen jaar is voor het eerst een aantal 

ha’s op deze manier geteeld en dit jaar wordt 

het experiment op grotere schaal voortgezet. 

“Het mooie is dat iedereen voordeel heeft, 

de akkerbouwer heeft de opbrengst van de 

aardappelen, de handelaar kan precies voor 

zijn eigen markt telen en zo een goede geld-

opbrengst realiseren en wij hebben fl exibel 

werk. Niet alleen kunnen we hiervan zelf 

bepalen wanneer we het uitvoeren, het maakt 

ook fl ink wat machines veel rendabeler. Wij 

hadden bijvoorbeeld voor een paar speciale 

klanten al een snarenbedpootmachine. Maar 

eigenlijk te weinig ha’s. Nu doen we daar al 

100 tot 120 ha mee. Dan kan ook zo’n dure 

machine uit.’’

Dankzij het samenwerkingsverband heeft 

Breure zijn rooiers weer goed bezet. ,,Doordat 

we ook witlof en uien rooien komen we weer 

ruim boven de 100 ha per rooier. Voldoende 

om met deze machine in elk geval boven de 

kostprijs te komen.’’

Op zoek naar aardappelen
Loonbedrijf Breure teelt samen met akkerbouwer en handelaar

De kunst voor een loonwerker is het laag houden van zijn kostprijs door het rooien van veel ha’s 

per machine. Loonbedrijf Breure heeft daar een eigen oplossing voor gevonden. Samen met een 

akkerbouwer en een handelaar worden aardappels geteeld voor gezamenlijk risico.



Toon van der Stok
tekst & foto’s

De verhalen zijn bekend. Ik moet rooien als ik vind 
dat de grond bekwaam is en de aardappelen uitge-
groeid. Met een loonwerker weet je nooit wanneer 
je aan de beurt bent. En natuurlijk, de loonwerker 
is te duur.  Het zal allemaal kloppen, maar bedenk 
wel, wie heeft zijn aardappels de afgelopen jaren 
niet kunnen rooien en waar lag dat aan? Over het 
algemeen konden de loonwerkers nog het langst 
doorrooien.
In overleg met de organisatie van de aardappelde-
modag heeft Andre de Swart, bedrijfseconoom bij 
Cumela Nederland nog eens doorgerekend wat 
het aardappelrooien eigenlijk kost. Om zo te bepa-
len welke boer de laagste kostprijs bij het rooien 
realiseert. Een verhaal waar loonwerkers hun voor-

deel mee kunnen doen en akker-
bouwers geld besparen. Uiteindelijk 
zal blijken dat het draait om tienden 
van centen per kg. Maar voor een 
gemiddelde teler kan dat toch al 
fl ink in de papieren lopen. Uiteinde-
lijk praten we voor een teler met 16 
ha aardappelen toch over een ver-
schil van 5000 euro. Of een kostprijs 
die 0,5 cent hoger of lager ligt.

16 ha rooien
Eerst de uitgangspunten. De basis 
is een akkerbouwer die 16 ha aard-
appelen teelt. Dit is momenteel het 
gemiddelde areaal per bedrijf. De 
opbrengst is goed met gemiddeld 
50 ton/ha. Deze akkerbouwer inves-
teert behoudend, weet dat het niet 
te duur mag zijn en heeft een twee-
dehands wagenrooier met een aan-
schafwaarde van 35.000 euro. Deze 
wordt in zes jaar afgeschreven tot 
een restwaarde van 3500 euro. Dat 
levert een afschrijvingsbedrag per 
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jaar van 5250 euro op. Aan de vervangingswaarde 
is ook het bedrag voor rente gerelateerd.
Onderhoud is een post met veel discussie. In veel 
verhalen wordt dit weggestopt onder de post doe 
ik zelf en valt wel mee. De praktijk is anders weet 
De Swart uit de doorrekeningen die hij doet bij 
loonbedrijven. Daar blijkt reparatie en onderhoud 
gemiddeld vijf procent van de vervangingswaarde 
te bedragen. Dit wordt bepaald door de com-
plete post voor dit onderdeel af te zetten tegen 
de vervangingswaarde van de machines. Omdat 
dit bedrag bij nieuwe dure machines vertekent is 
het ook mogelijk daar een aangepast bedrag te 
gebruiken. ,,Pas op’’ waarschuwt De Swart; ,,De 
praktijk mag dan zijn dat in het begin de kosten 
laag zijn, als de machine lang meegaat komen ze 
toch wel en haal je zo de geraamde 5 procent.
Arbeid voor onderhoud is nog meer een discussie. 
Voor de Swart is het geen vraag. ,,Als akkerbouwer 
moet je het ook rekenen. Je moet het altijd afzet-
ten tegen wat je buiten het bedrijf had kunnen 
verdienen. Niet voor niets rekent ook de Boerderij 
bij kostprijsberekeningen voor zorgboerderijen 20 
euro voor een uur werk van de akkerbouwer.’’
Andere kosten die drukken op een rooier zijn ver-
zekering, de kosten voor stalling, en algemene 
bedrijfskosten.
Dit alles resulteert in de kosten per jaar, per uur 
of per ha van de rooier. Daar komen dan nog de 
kosten voor de tractor en de chauffeur bij. Op een 
gemiddeld loonbedrijf liggen deze op 15 euro 
kosten voor de trekker, 5 euro brandstof en nog 
25 euro per manuur. Voor een akkerbouwer zal 
dat niet anders zijn. Trekker en brandstof zijn mini-
maal even duur, arbeid zou een discussie kunnen 
zijn. Aan de andere kant; aardappelen rooien kun 
je niet alleen. Dus ook al zit de akkerbouwer zelf 
op de rooier, hij zal dan personeel voor de kipper 
of de inschuurlijn in moeten huren. Die kosten ook 
al gauw tussen de 15 en 25 euro per uur.
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Elke tiende cent telt 
zelf rooien kost akkerbouwer tot driehonderd euro per ha

In een markt waar het gaat om de kostprijs telt elke tiende cent. Vraag maar aan de akkerbou-
wers in Duitsland die tarwe verbouwen voor een saldo van een paar tientjes per ha. 
In de Nederlandse akkerbouw zijn we nog niet zo ver. Ook al ligt bij de aardappelen de opbrengst 
al vele jaren beneden de kostprijs. Een berekening om die kostprijs te kunnen verlagen waar 
loonwerkers en kritische boeren hun voordeel mee kunnen doen.
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Wat moet één kg consumptieaard-
appelen minimaal opbrengen om de 
kostprijs te kunnen dekken?
Kosten uitgedrukt in centen per kg aardappel 
(opbrengst 50.000 kg/ha)

Pootgoed per kg ............................... 1,23  eurocent
Bemesting ........................................ 0,55  eurocent
Onkruidbestrijding ............................ 0,32  eurocent
Bestrijding ziekten/en plagen ............ 0,78  eurocent
Energie en afzetkosten ...................... 0,54  eurocent
Overige productgebonden kosten ...... 0,34  eurocent
Kosten rooien, spuiten, poten ............ 2,34  eurocent
 
TOTAAL 6,10 eurocent per kg

Hierbij zijn de indirecte kosten, zoals pacht of grond-
huur, nog niet meegerekend. Mechanisatiekosten zijn 
gewaardeerd tegen loonwerktarieven.

Bron: PPO



Iets goedkoper
Op een vergelijkbare wijze is de kostprijs 
bepaald van een nieuwe rooier die in 
gebruik is bij twee akkerbouwers. Dit zijn 
wat grotere bedrijven die gezamenlijk 40 
ha te rooien hebben. Je kunt ook denken 
aan drie gemiddelde bedrijven. Op deze 
manier is rooien goedkoper, maar de 
kostprijs ligt nog steeds op 1 cent per kg. 
Of 505 euro per ha.
Het eerste loonwerkalternatief is een zelf-
rijdende vierijige rooier. Deze rooit per 
seizoen 145 ha. In deze berekening komt 
deze dan op een prijs van 335 euro per 
ha. Dit is 0,7 cent per kg. De loonwerker 
brengt hier ook extra zekerheid omdat 
deze rooier in natte omstandigheden net 
wat langer doorkan als een combinatie waar eerst 
de trekker tussen de ruggen door moet.
De meest luxe variant is de vierrijige bunkerrooier 
op rupsen. Deze heeft als grote voordeel extra 
oogstzekerheid. De rooier kan bijna altijd rijden en 
in het land is geen transportkipper meer nodig. 
Dat geeft de akkerbouwer de gewenste zekerheid 
dat zijn aardappels uit de grond komen en daar-
naast zoals te zien; een lage kostprijs. Weliswaar is 
de prijs per ha wat hoger, maar daar staat tegen-
over dat er een kipper minder nodig is. Een fl inke 
kipper is voldoende om heen en weer te rijden. 
Reken je hiervoor een zeer gemiddeld tarief van 
45 euro per uur, dan komt de kostprijs weer op het 
niveau van de gewone loonwerkerwagenrooier.

Zekerheid
Natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen te 
maken bij de berekening, maar hoe er ook wordt 
gerekend, altijd zal blijken dat de loonwerker 
goedkoper is door het grote aantal ha is wat hij 
maakt. Dat is ook wel bekend, daarom wordt altijd 
de oogstzekerheid naar voren gehaald. Maar dan 
blijkt eigen mechanisatie een dure verzekerings-
premie. Terwijl een paar tientjes oogstschadever-
zekering als te hoog wordt ervaren, wordt hier veel 
premie betaald. Want 200 tot 300 euro per ha is 
een fl ink bedrag. Voor dat geld moet je een fl inke 
verzekering af kunnen sluiten. En ook al houdt af 
en toe een jaar met hoge prijzen de balans voor 
de aardappelteelt positief, wat blijft is een te hoge 
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kostprijs met eigen mechanisatie. Akkerbouwers 
vergeten ook dat de kostprijs nog stijgt als ze in 
natte jaren toch de loonwerker in moeten schake-
len. Dan zijn er naast de kosten voor loonwerk ook 
nog de kosten van de eigen machines. 
In een markt waar de opbrengst vele jaren balan-
ceert rond de kostprijs kan dat het verschil tussen 
winst en verlies bepalen. Dat maakt eigen mecha-
nisatie ook een grote risicofactor. Want het bedrijf 
met de laagste prijs zal het hoe dan ook het lang-
ste volhouden.

Kosten vier verschillende rooisystemen 
 tweedehands nieuw  
 tweerijige  tweerijige  vierrijige vierrijige
 wagenrooier wagenrooier zelfrijder rups

vervangingswaarde 35.000 70.000 200.000 450.000
restwaarde 3.500 20.000 50.000 125.000
gebruiksuren 40 100 160 250 
aantal ha per jaar 16 40 144 250
aantal gebruiksjaren 10 7 7 7 
afschrijving per jaar 3.150 7.143 21.429 46.429

rente 6,1 % 1.174 2.745 7.625 17.538
reparatie en onderhoud 2.000 3.000 6.000 9.000
arbeid eigen onderhoud 1.000 2.000 3.000 4.500
onroerend goed 600 600 1.200 1.200
verzekering 350 700 2.000 4.500
algemene kosten 500 500 1.000 1.000

Totaal per jaar 8.774 16.688 42.254 84.166
kosten per uur 219 167 264 337

tarief trekker/man 35 35 27 27
brandstof/smeermiddelen   12 18
totaal 254 202 303 382

capaciteit (ha/u) 0,4 0,4 0,9 1,0 
kosten per ha 636 505 337 382

kosten per kg aardappel 1,3 cent 1,0 cent 0,7 cent 0,8 cent
 geen axiaal axiaal axiaal axiaal
kosten in verhoudingsgetallen 185 % 143 % 100 % 114 %  

 

Teelt consumptieaardappelen
 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003

aantal telers 15.901 12.721        10.892 9.120 n.b. n.b.
gemiddeld areaal 
in ha 4.84 6.30 8.03 8.32 n.b. n.b.

Teelt pootaardappelen
 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003

aantal telers 3.389 3.011 2.635 2.452 2.284  2.268
gemiddeld areaal
in ha 10.4 12.5 15.1 15.6 16.4 17.1

Bron: CBS / NAK


