
 

 

Vergroting agrarisch bouwperceel Bleeksestraat 8 te Wehl 

 

Het gaat hier om het vergroten van het bouwvlak met de bestemming Agrarisch. Gebleken is 

dat een uitbreiding van het agrarische bedrijf bedrijfseconomisch noodzakelijk is en een 

efficiëntere en diervriendelijkere bedrijfsvoering mogelijk maakt. Om die reden wordt het 

bouwvlak vergroot. De vergroting is minder dan de eerst gevraagde vergroting naar 1,5 ha. 

 

In de bijlagen is het bedrijfsplan gevoegd, het advies hierop van S/A/A/B en een schets van de 

vergroting weergegeven. 
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1.  Inleiding 

 

1.1 Aanleiding bedrijfsplan 

 De familie van Haeren heeft in Wehl een melkveebedrijf. In januari 2009 heeft L. van 
 Haeren het bedrijf overgenomen van zijn ouders.  
 De huidige ligboxenstal (226 koeien) is oud en aan vervanging toe; ventilatie en maatvoering 

 voldoen niet meer. Door de komst van de nieuwe stal zal de dierenwelzijn aanzienlijk 

 verhogen.  

 Om deze reden wil de familie van Haeren een nieuwe ligboxenstal bouwen. Hiervoor is een 

 vergroting van het bouwblok nodig. De gemeente Doetinchem heeft gevraagd om een 

 onderbouwing van de plannen. Met name vanuit het perspectief van duurzaamheid en 

 continuïteit. Dit bedrijfsplan zal mede dienen om die beoordeling door de gemeente 

 Doetinchem te kunnen doen.  

 

1.2 Toekomstvisie 

 De familie van Haeren wenst een melkveebedrijf te creëren waarbij de continuïteit op lange 

 termijn gewaarborgd is. Op dit moment zijn er naast de heer L. van Haeren en A. van 

 Haeren– ten Oever (echtgenote) en ouders in het bedrijf werkzaam. Om voldoende inkomen 

 uit het bedrijf te halen zal de huidige situatie moeten groeien. Ook in verband met 

 bedrijfsopvolging van zoon L. van Haeren en A. van Haeren. 

 

1.3 Persoonlijke gegevens 

 Bedrijfsnaam  : Landbouwbedrijf L.H.M. van Haeren en A.J.M. van Haeren – ten 

      Oever (maatschap) 

 Adres   : Bleeksestraat 8 

 Plaats   : Wehl 
 Contactpersoon : L. van Haeren 
 Opleiding  : MBO 
 Telefoonnummer : 0314-681494 
 E-mailadres  : ludovanhaeren@zonnet.nl 
 Ervaring  : is opgegroeid in het bedrijf, ervaring opgedaan van zijn vader 
 Motivatie  : liefde voor het vak 
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2.  Uitgangssituatie 

 

2.1 Bedrijf 

 

2.1.1 Ondernemingsvorm 

 De onderneming wordt gedreven in de vorm van een maatschap. Het bedrijf opteert met 
 ingang van 16 januari 2009. 
 

2.1.2 Oppervlakte grond 

 In 2012 is het grondgebruik als volgt. Er is 72,31 hectare in gebruik, waarvan 17,37 hectare 
 aan snijmaïs, 54,94 hectare grasland en 0,5 hectare kikkerpoel. Hiervan heeft de heer van 
 Haeren  45 hectare in eigendom, de resterende hectare wordt gehuurd. 
 

2.1.3  Productierechten 

 Het aanwezige melkquotum bedraagt 880.000 kg. Er zijn geen andere productierechten.  

 

2.1.4 Gebouwen 

 Op dit moment bestaat het perceel uit een ligboxenstal, jongveestal, werktuigenberging, 
 sleufsilo en twee woningen. 
 De familie van Haeren heeft het voornemen een duurzame melkveestal te bouwen, 

 duurzaam op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Door de stichting Milieukeurmerk is een 

 concept ‘Maatlat Duurzame Veehouderij Melkvee’ opgesteld. Als een ondernemer een stal 

 bouwt die aan een aantal voorwaarden voldoet, welke aangegeven zijn in deze maatlat, kan 

 de ondernemer gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek. Willekeurige afschrijving 

 milieu-investeringen en groenfinanciering. Dit zijn fiscaal gunstige regelingen die door de 

 overheid opgesteld zijn. De regelgeving wordt door de belastingdienst uitgevoerd.  

 Daarnaast wordt dit bedrijf energie-arm ingericht, dit ten behoeve van het milieu.  

 

2.1.5 Bedrijfsvoering 

 De bedrijfsvoering bestaat uit twee verschillende bedrijven; veehouderij en landbouwbedrijf. 

 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Ludo, Agnes en ouders van Haeren. Zij worden 

 eventueel bijgestaan door personeel. 

 

2.2 Doelstelling 

 Zoals staat beschreven in de inleiding is de huidige stal te klein en heeft het weinig ventilatie. 

 Dit komt de melkproductie niet ten goede. De koeien in de nieuwe stal zullen gemiddeld één 

 jaar ouder worden, in verband met verbeterde dierenwelzijn in de nieuw te bouwen stal. Ook 

 komen in de nieuwe stal melkrobots, waardoor de melkproductie omhoog gaat. De koeien 

 worden meer keer gemolken en hebben minder druk op hun uier. Het natuurlijke 

 ‘kalverengevoel’ wordt nagebootst. Doordat de melkproductie omhoog gaat, is het in de 

 toekomst mogelijk om minder koeien te houden. Waardoor de ammoniakuitstoot wordt 

 verminderd.  
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2.3  Sterke en zwakke punten 

 Er is sprake van een goede kwaliteit grond met prima mogelijkheden voor maïsteelt. Dit biedt 

 mogelijkheden om aan te kopen krachtvoer en krachtvoervangers te verlagen, omdat er een 

 goede kwaliteit ruwvoer gewonnen kan worden.  

 Er zijn twee bedrijven: doordoor niet volledig afhankelijk van de inkomsten van het 

 melkveebedrijf.  
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3. Begroting bedrijfsplan 

 

3.1. Investeringsplan 

 

INVESTERINGEN 

 nieuw te bouwen stal  

 melkquotum   

 vee    

 overige kosten   

 melkrobot   

 onvoorzien  

 

 INVESTERINGSBEDRAG   

 TOTALE KAPITAALBEHOEFTE  

 

 

3.2 Financieringplan 

Begrote financiering na investering 

 

NIEUW KREDIET kredietbedrag     renteperc. rentebedrag jaarlijkse aflossing 

Nieuwe hypotheek    

 

TOTAAL   

       

gelwe
Tekstvak
i.v.m. privacyfinanciële bedrijfsgegevens verwijderd

gelwe
Tekstvak
i.v.m. privacyfinanciële bedrijfsgegevens verwijderd
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4.  Conclusies en aanbevelingen 

 

 - Door het relatief grote aanbod aan ruwvoer en de goede kwaliteit van de grond op de 

   locatie is de aankoop van krachtvoer relatief beperkt.  

 - Het is zeer aan te raden de stal te bouwen welke voldoet aan de ‘Maatlat Duurzame   

   Veehouderij’. Hierdoor wordt de dierenwelzijn verhoogd, waardoor de melkproductie zal 

   stijgen.   

 - Het bedrijf heeft een quotum van 880.000 kg en 45 hectare in eigendom. Deze hoge   

   solvabiliteit waarborgt de investering voor een nieuw te bouwen ligboxenstal.  
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5.  Bijlagen 

 

 - situatietekening 

 - lijst aanwezige dieren 
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Situatietekening 

 

 

 


















