ECONOMIE

'IN NOORD-NEDERLAND KOMT EERDER MEER DAN MINDER MELK'

Doorgaan met schaalvergroting en melk produceren met een kostprijs
die Europees kan concurreren. Of melken voor een plusconcept met een
bovengemiddelde melkprijs. ‘Het zijn de twee stromingen waar langs
de melkveehouderij in Noord-Nederland zich aan het ontwikkelen
is’, constateren Jelmer Sietzema en Dirk-Yde Sjaarda van Alfa
Accountants en Adviseurs in Leeuwarden.
• Tekst: Jelle Feenstra
• Foto: Marcel van Kammen

‘Hoe politiek en maatschappij willen
dat de melkveehouderij in NoordNederland zich ontwikkelt en wat
er daadwerkelijk gebeurt? Dat zijn
twee heel verschillende dingen’,
zegt Jelmer Sietzema halverwege
het gesprek. De bedrijfskundig
adviseur van Alfa Accountants en
Adviseurs in Leeuwarden doelt erop
dat het in de media vaak gaat over
een melkveehouderij die zich gaat
ontwikkelen naar lokaal, kleinschalig,
extensief en biologisch. Intussen ziet
hij een categorie jonge, ambitieuze
melkveehouders die doorstomen
richting 300, 400 of 500 koeien. Ze
werken op meerdere locaties en in
BV-structuren, gaan
samenwerkingen
aan met

afbouwende melkveehouders en passen
keurig een stukje natuurbeheer en
biodiversiteit in hun bedrijfsvoering
in. ‘Maar doorgroeien doen ze en hard
ook.’
Sietzema kan zo een aantal jonge
jongens aanwijzen die in een paar jaar
tijd enorme groeispurten maakten en
van uitvoerend met 100 koeien naar
organiserend met 300 of 400 koeien
gingen. ‘Die jongens zie je groeien, ook
in persoonlijke ontwikkeling. Ze laten
ondernemerschap zien, regelen dat de
bedrijven lopen, dat er goed personeel
is, dat het werk uitwisselbaar wordt

Jelmer Sietzema (links) en Dirk-Yde Sjaarda: ‘Het is leuk dat je omgeving je waardeert.
De ene ondernemer is daar gevoeliger voor dan de andere, maar het is wel degelijk een
waarde die nadrukkelijker zijn stempel drukt op keuzes in de bedrijfskoers.'
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en dat ze met een scherpe kostprijs
bij een gangbare melkprijs toch een
prima inkomen halen.’ Wat is scherp?
‘Melkveehouders in Nederland hebben
gemiddeld 37,5 cent nodig om aan
alle verplichtingen te kunnen voldoen.
Europees is dat 32 cent. Wil je dat
niveau halen, dan is het domweg delen
van de vaste kosten door flink meer
liters een weg die dat mogelijk maakt.’
Even is het stil en dan relativeert
Sietzema zijn eigen woorden. ‘Maar
misschien is mijn wereldbeeld enigszins
gekleurd, omdat relatief veel van ons
werk voortkomt uit groei op deze
bedrijven.'
Gezinsbedrijf 100 koeien
Hoe ziet de toekomst voor die
melkveebedrijven eruit? Heb je met 100
koeien op een traditioneel gezinsbedrijf
toekomst? ‘Zeker is dat mogelijk’, stelt
relatiemanager Dirk-Yde Sjaarda van
Alfa Friesland. ‘Bedrijven die technisch
de zaakjes op orde hebben en niet al te
zwaar zijn gefinancierd, kunnen met die
omvang een prima boterham verdienen.
Op technisch vlak is de spreiding tussen

AFLOSSINGSSTOP REDDINGSBOEI IN MOEIZAAM MELKPRIJSJAAR
De gemiddelde melkprijs over 2020
komt uit op 35 cent per kilo melk,
verwacht Alfa. Dat is zo’n 2,5 cent
lager dan in 2019. ‘Het wordt geen
topjaar, de lopende rekeningen zijn
op veel bedrijven redelijk leeg’,
constateert bedrijfskundig adviseur
Jelmer Sietzema.
Een melkprijs van 35 cent is te
weinig, afgezet tegen de kritieke
melkopbrengstprijs van 37,5 cent
gemiddeld op melkveebedrijven in
Noord-Nederland. ‘Toch komen de
meeste bedrijven net zo’n beetje
droog over de sloot’, verwacht
Sietzema. ‘Dat is te danken aan de
aflossingsstop van een half jaar die
banken als gevolg van corona hebben
ingesteld. Daarmee zakt de kritieke
melkopbrengstprijs met 2 tot 3 cent.
Veel melkveebedrijven hebben daar
gebruik van gemaakt.’
de kop en de staart zo’n 7 cent per
kilo melk. En het verschil tussen geen
financiering en gemiddeld gefinancierd
is ongeveer 9 cent aan uitgaven per kilo
melk. Als je scherp aan de wind zeilt, is
er dus ook voor kleinere bedrijven zeker
toekomstperspectief.'
Het is volgens Sjaarda zelfs maar de
vraag of de winst altijd zit in meer
koeien melken. ' Ik zie om mij heen
een nieuwe, jonge en bewuste generatie
boeren die vaker andere keuzes maakt.
Zich afvraagt: wil ik dat wel, nog
meer koeien melken, zeven dagen per
week 12 uren draaien? En dan gaan
ze heel bewust een bedrijf neerzetten
dat past bij hun persoonlijkheid, met
een behapbare kostenstructuur en
arbeidsplaatje. Vaak zie je zo’n keuze
gepaard gaan met aansluiten bij een
speciale melkstroom met een plus erop,
omschakeling naar biologisch of het
ontwikkelen van een neventak. Maar
het is niet meer per definitie: bedrijf
overnemen en hup, allemaal koeien
erbij. De schaalvergroting die Jelmer
in het begin van dit verhaal schetst,
zie ik ook wel, maar ik vind hem niet
representatief voor de hele sector.’
Waardering van omgeving
Sietzema en Sjaarda geven aan dat

Uit de analyse van Alfa van 120
melkveebedrijven in Noord-Nederland
met gemiddeld 1 miljoen kilo melk
blijkt dat er ten opzichte van 2019
vier koeien meer rondlopen en er 5%
meer melk wordt geproduceerd. Ook
de productie per koe steeg waardoor
koeien uitkomen in een hogere
fosfaatklasse. Dat alles maakt dat er
op een gemiddeld melkveebedrijf
dit jaar nog voor 247 kilogram aan
fosfaatrechten nodig is. ‘Dan praat je
bij een prijs van € 140 bij koop toch
al snel over € 30.000, bij leasen over
zo’n € 8.000. De melk is er al, de
productierechten eronder nog niet. Dat
geld moet er de komende drie maanden
dus nog wel even komen.’
Het hogere volume compenseert de
prijsdaling, de omzet valt zo'n € 15.000
hoger uit. En er kan hier en daar wat
worden geschoven met onderhoud

en vervangingsinvesteringen. Dat
geld voor de fosfaatrechten zal er
dus wel komen, verwacht Sietzema.
Maar hij constateert ook dat het op
veel plaatsen niet overhoudt met
liquiditeit. Dat heeft verschillende
oorzaken. ‘Alle financiële ruimte
die er is, wordt meteen weer vol
gezet met financiële verplichtingen.
De aflossing per kilo melk is door
het strengere aflossingsregiem van
banken opgelopen van 5 naar 6 cent
per kilo melk. De belastingdruk is
toegenomen, door het wegvallen
van de afschrijving op melkquotum
en gebouwen. Maar ik moet ook
constateren dat boeren slecht tegen
geld op de spaarrekening kunnen
aankijken. Er is op melkveebedrijven
altijd wel een wensenlijst van een paar
ton. Het zit niet in de aard van boeren
om te bufferen.’

het ontstaan van deze stroming wordt
aangezwengeld door de hedendaagse
maatschappij waarin boeren zich
bewegen. ‘Het is leuk dat je omgeving
je waardeert. De ene ondernemer is
daar gevoeliger voor dan de andere,
maar het is wel degelijk een waarde die
nadrukkelijker zijn stempel drukt op
keuzes in het bedrijf', stelt Sietzema.
Kansen voor die weg liggen er
absoluut, denken beide mannen.

bedrijven een stimulans zijn om voor
deze route te kiezen.'

'TENEUR SOMBER?
WIJ ZIEN JUIST VOLOP
NIEUW ELAN'
In melkprijsopbrengst nemen de
verschillen tussen de 'basimelkprijsboer'
en de 'bonusmelkprijsboer' toe, stellen
ze. ‘En kijk eens naar de Regiodeal
Noord-Nederland, waar miljoenen
euro’s klaar liggen voor projecten op
gebied van natuurinclusieve landbouw.
Kijk naar de plannen voor het belonen
van koolstofopslag in grasland, het
ombuigen van GLB-gelden naar boeren
die zich bewegen naar maatschappelijke
wensen. We zitten pas aan het begin van
die ontwikkeling, maar dat wordt eerder
meer dan minder. Dat kan voor meer

Twee stromingen
Beide mannen concluderen dat de groei
en schaalvergroting onverminderd
doorgaat, met name in NoordNederland. ‘Stoppers worden opgepakt
door groeiers.’ In Oost- en WestNederland gaat die ontwikkeling veel
minder snel, waarschijnlijk omdat daar
minder fysieke ruimte is voor groei,
constateren ze. Daarnaast dient zich
een nieuwe generatie ondernemers
aan, die kiest voor andere routes.
Tussen die twee stromingen opereert
een grote middengroep, die langzaam
maar zeker toegroeit naar de ene of
de andere kant. Zo zien Sietzema en
Sjaarda een steeds kleurrijker wordende
melkveesector in Noord-Nederland, met
volop diversiteit in boeren. ‘Als je de
kranten soms leest, lijkt het of de teneur
in de melkveesector negatief en somber
is. Maar wij zien volop nieuw elan,
jonge ondernemers die zich niet laten
tegenhouden door wat tegenwind en elk
op hun eigen manier kansen pakken.
Zeker in Noord-Nederland komt er de
komende jaren eerder meer dan minder
melk'.
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