
Factor 2 verschil in kosten nieuwe
melkveestal
Uit een studie van Alfa Accounts en Adviseurs naar de cijfers van veertig nieuwbouwplannen, blijkt dat het verschil in
investeringskosten bijna 100 procent is.

Deze verschillen kunnen melkveehouders niet zomaar terugverdienen, concludeert Jan
Kappers van Alfa Accountants. Bij elke 1.000 euro extra investering per koe, gaat de
kostprijs van een liter melk met 1 cent omhoog. De gemiddelde kostprijs van een liter
melk in Nederland is ongeveer 30 cent. Omdat de investeringsverschillen per koe bij de
onderzochte groep melkveehouders maximaal 5.000 euro is, betekent dat alléén
nieuwbouw al een kostprijsverschil van 5 cent per liter melk kan laten zien.

Hoe komt het dat de verschillen in bouwkosten per koe zo groot zijn?
“Melkveebedrijven hebben veel stille reserves. Boeren hebben de grond relatief goedkoop
van hun ouders kunnen kopen, terwijl de vrije verkoopwaarde vele malen hoger ligt. Bij
het verstrekken van geld kijken banken eerder naar de betaalbaarheid van de investering
dan naar het rendement van de investering.”

Aan welke onderdelen van de stal wordt makkelijk te veel geld
uitgegeven?
“In meer vierkante meters per dier, extra koecomfort en
automatisering. De plus van deze investeringen wordt niet altijd
terugverdiend.”

Ik kan me voorstellen dat extra koecomfort en meer vierkante
meters per dier ook de melkproductie ten goede komen.
“Tot een bepaalde hoogte is dat wel het geval. Maar koeien
moeten heel fors in productie stijgen om die investering goed
te maken, of koeien moeten veel ouder worden waardoor
boeren minder jongvee op hoeven te fokken. De hoge
investeringen staan vaak niet in verhouding tot de extra
technische prestaties die gerealiseerd moeten worden.
Investeren in automatisering is in principe alleen interessant als
melkveehouders daarmee op vreemde arbeid besparen of hun
uren op een andere manier te gelde kunnen maken. Ook dat gebeurt in veel gevallen te weinig waardoor deze investeringen
minder rendabel zijn.”
 
Is een goedkope stal een slechte stal?
“Zeker niet. Goedkope stallen zijn ook goed. Vaak zijn ze slim ingekocht. De meer ondernemende melkveehouder ontwikkelt zelf
een stal en laat de oren minder hangen naar een bouwadviseur. Deze melkveehouder zoekt ook naar alternatieven en gaat niet
akkoord met een eerste prijsvoorstel. Door kritisch te zijn op de uitgaven bij nieuwbouw, blijven de kosten voor gebouwen 25 jaar
lang laag.”

 

Jaarkosten per dierplaats
(op basis van investering per dierplaats)
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                                              Gemid. 25% laagste 25% hoogste

Stalcapaciteit 176     237             139             

Netto investering/dierplaats (€)    6.102 4.291 7.780

Jaarkosten/dierplaats (€) 574 411 727

Kosten/8.500 kg melk/koe (€ct) 6,8 4,8 8,6

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

 

Lees ook: MDV-stal 11 procent duurder dan gangbaar
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