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Kansrijk ondernemen

Boer blijven in Twente?  Boer blijven in Twente?  Boer blijven in Twente?  Boer blijven in Twente?  



1. Voorstellen

2. Twente is onmeunig mooi, maar…..

3. Vragen om op gang te komen

4. Wat is een boer eigenlijk? En in Twente? 

5. Boeren in Twente met perspectief

6. In Twente heb je meer kansen dan daarbuiten

7. Twee voorbeelden

8. Vragen

Inhoud presentatie
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• 100 % Tukker en woonachtig in Rossum, 100 % Tukker en woonachtig in Rossum, 100 % Tukker en woonachtig in Rossum, 100 % Tukker en woonachtig in Rossum, 

• Melkveehouder in Melkveehouder in Melkveehouder in Melkveehouder in maatschap met vrouw en zoonmaatschap met vrouw en zoonmaatschap met vrouw en zoonmaatschap met vrouw en zoon

• Voormalig wethouder Dinkelland Voormalig wethouder Dinkelland Voormalig wethouder Dinkelland Voormalig wethouder Dinkelland 

Bestuurlijk trekker van 3 N2000 gebiedenBestuurlijk trekker van 3 N2000 gebiedenBestuurlijk trekker van 3 N2000 gebiedenBestuurlijk trekker van 3 N2000 gebieden

• Senior Adviseur Aveco de Bondt, team Landelijk Gebied.Senior Adviseur Aveco de Bondt, team Landelijk Gebied.Senior Adviseur Aveco de Bondt, team Landelijk Gebied.Senior Adviseur Aveco de Bondt, team Landelijk Gebied.

Mineral Valley Twente, Baakse Beek, WierdenseMineral Valley Twente, Baakse Beek, WierdenseMineral Valley Twente, Baakse Beek, WierdenseMineral Valley Twente, Baakse Beek, Wierdense

Veld, drinkwaterwinning ‘t Klooster, verkenningVeld, drinkwaterwinning ‘t Klooster, verkenningVeld, drinkwaterwinning ‘t Klooster, verkenningVeld, drinkwaterwinning ‘t Klooster, verkenning

LattropLattropLattropLattrop----Breklenkamp, etc. Breklenkamp, etc. Breklenkamp, etc. Breklenkamp, etc. 

Even voorstellen:



Twente is onmeunig mooi, maar………

1. Natura 2000  stikstof

2. Nitraatrichtlijn

3. Biodiversiteit

4. Klimaatadaptatie

5. Kader Richtlijn Water

6. Energietransitie

7. Transitie agrarische sector

8. Bossenstrategie 

9. Etc, 



• De toekomst zit in het vergroten van de productie. De toekomst zit in het vergroten van de productie. De toekomst zit in het vergroten van de productie. De toekomst zit in het vergroten van de productie. 

• Wie ziet de opgaven als kans? Wie ziet de opgaven als kans? Wie ziet de opgaven als kans? Wie ziet de opgaven als kans? 

• Zijn agrariërs van nu beter dan die van 50 jaar geleden?Zijn agrariërs van nu beter dan die van 50 jaar geleden?Zijn agrariërs van nu beter dan die van 50 jaar geleden?Zijn agrariërs van nu beter dan die van 50 jaar geleden?

• Levert uitbreiding van de productie een beter agrarisch  Levert uitbreiding van de productie een beter agrarisch  Levert uitbreiding van de productie een beter agrarisch  Levert uitbreiding van de productie een beter agrarisch  

toekomstperspectieftoekomstperspectieftoekomstperspectieftoekomstperspectief? 

• Wat is belangrijker, omzet of inkomen?Wat is belangrijker, omzet of inkomen?Wat is belangrijker, omzet of inkomen?Wat is belangrijker, omzet of inkomen?

Even een paar vragen? 



• Wikepedia: 

• Een boer of boerin is iemand die leeft van 

de landbouw of veeteelt. Een boer die zich alleen maar 

bezighoudt met veeteelt wordt een veehouder genoemd; 

een akkerbouwer of agrariër is een boer die zich uitsluitend 

bezighoudt met het verbouwen van gewassen.

• En in Twente? 

Wat is de algemene definitie van boer?



Boeren in Twente met perspectief 

Hoe dan ?Hoe dan ?Hoe dan ?Hoe dan ?

• Denk als ondernemer, niet alleen als boer.Denk als ondernemer, niet alleen als boer.Denk als ondernemer, niet alleen als boer.Denk als ondernemer, niet alleen als boer.

• Denk vanuit inkomen, niet vanuit omzet.Denk vanuit inkomen, niet vanuit omzet.Denk vanuit inkomen, niet vanuit omzet.Denk vanuit inkomen, niet vanuit omzet.

• Locatie als vertrekpuntLocatie als vertrekpuntLocatie als vertrekpuntLocatie als vertrekpunt

• Boeren in Twente is meer dan productie!Boeren in Twente is meer dan productie!Boeren in Twente is meer dan productie!Boeren in Twente is meer dan productie!

• Benut de overheidBenut de overheidBenut de overheidBenut de overheid

• Geniet van wat wel kanGeniet van wat wel kanGeniet van wat wel kanGeniet van wat wel kan



Mogelijke ingrediënten:Mogelijke ingrediënten:Mogelijke ingrediënten:Mogelijke ingrediënten:

• Recreatie en toerismeRecreatie en toerismeRecreatie en toerismeRecreatie en toerisme

• Landschap en biodiversiteitLandschap en biodiversiteitLandschap en biodiversiteitLandschap en biodiversiteit

• HydrologieHydrologieHydrologieHydrologie

• Energie Energie Energie Energie 

In Twente heb je meer kansen dan daarbuiten!

Hier kun je maatschappelijke opgaven verzilveren waardoor 
je minder kwetsbaar bent. 



Voorbeeld 1Voorbeeld 1Voorbeeld 1Voorbeeld 1

Huidige situatie

2 gebruikte 

melkrobots

2 gebruikte 

melkrobots + 

natuurbeheer

2 nieuwe 

melkrobots + 

natuurbeheer

Melkstal + 

weidepremie

melkstal + 

natuurbeheer + 

weidepremie

PRODUCTIE RESULTAAT MELKVEE € 36.600,00 € 27.250,00 € 46.315,00 € 39.515,00 € 48.350,00 € 67.415,00

Rente kosten bestaande financiering € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

Rente kosten nieuwe financiering € 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Bedrijfsresultaat € 21.600,00 € 10.050,00 € 29.115,00 € 20.715,00 € 30.350,00 € 49.415,00

Bedrijfsresultaat excl.werkvergoeding € 20.365,00 € 11.965,00 € 40.665,00

Afschrijvingen € 41.000,00 € 50.350,00 € 50.350,00 € 57.150,00 € 53.750,00 € 53.750,00

Kasstroom € 62.600,00 € 60.400,00 € 79.465,00 € 77.865,00 € 84.100,00 € 103.165,00

Privé uitgaven en bestedingen € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Aflossing huidig € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00

Aflossing nieuw € 0,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 19.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

LIQUIDITEIT € 11.600,00 -€ 1.600,00 € 17.465,00 € 7.865,00 € 18.100,00 € 37.165,00

Liquiditeit excl. Werkvergoeding € 8.715,00 -€ 885,00 € 28.415,00



Het effect
1. Bedrijfsresultaat €28.000,- hoger zonder investeringen! 

Is deze agrariër geen of juist wel ondernemer?

2. Maatschappelijke bijdragen door deze agrariër:

1. Biodiversiteit

2. Water vast houden

3. Waterkwaliteit

4. Bodemvruchtbaarheid

5. Landschap



Voorbeeld 2Voorbeeld 2Voorbeeld 2Voorbeeld 2

Huidige situatie

Nieuwe stal 

met 90 

koeien

Nieuwe stal 

met 70 

koeien

Huidige stal 

met 70 

koeien

Huidige stal 

met 70 

koeien en 

extra ANLB

Huidige stal 

zonder 

mestafvoer 

en extra 

ANLB

Totale niet toegerekende kosten € 92.650,00 € 111.445,00 € 97.700,00 € 83.660,00 € 87.260,00 € 87.260,00

PRODUCTIE RESULTAAT MELKVEE € 87.150,00 € 72.197,00 € 64.814,00 € 78.854,00 € 99.614,00 € 92.640,00

Rente kosten bestaande financiering € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

Rente kosten nieuwe financiering € 0,00 € 10.375,00 € 6.022,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bedrijfsresultaat € 67.150,00 € 41.822,00 € 38.792,00 € 58.854,00 € 79.614,00 € 72.640,00

Afschrijvingen € 29.300,00 € 57.740,00 € 45.040,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00

Kasstroom € 96.450,00 € 99.562,00 € 83.832,00 € 89.854,00 € 110.614,00 € 103.640,00

Privé uitgaven (incl. belastingen) € 40.000,00 € 38.000,00 € 36.000,00 € 39.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00

Aflossing huidig € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

Aflossing nieuw € 0,00 € 20.750,00 € 12.044,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LIQUIDITEIT -€ 3.550,00 -€ 19.188,00 -€ 24.212,00 -€ 9.146,00 € 5.614,00 -€ 1.360,00



Het effect
1. Bedrijfsresultaat €11.500,- hoger met minder financiering en 

minder werk! Garanties voor 20 jaar. 

Is deze agrariër geen of juist wel ondernemer?

2. Maatschappelijke bijdragen door deze agrariër:

1. Natura2000 doelen worden behaald

2. 22 % reductie van N op bedrijfsniveau 

3. Biodiversiteit

4. Water vast houden

5. Waterkwaliteit

6. Bodemvruchtbaarheid

7. Landschap



Vragen ?



Bedankt voor uw aandacht  

Eric Kleissen 

Senior adviseur 

+31 6 106 60 918

ekleissen@avecodebondt.nl


