
 

 

Vergroting agrarisch bouwperceel Broekhuizerstraat 10A te Wehl 

 

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

dat een uitbreiding van de melkrundveehouderij bedrijfseconomisch noodzakelijk is en een 

duurzame, toekomstgerichte bedrijfsvoering mogelijk maakt. Om die reden wordt het 

bouwvlak vergroot.  

 

In de bijlage is het bedrijfsplan opgenomen, het advies hierover van S/A/A/B en een schets de 

van de vergroting. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsplan 
 

 

 

 

Bedrijfslocatie: T.B.W. van Gessel en A.M.J.H. van Gessel-Hendriksen 

   Broekhuizerstraat 10A 

   7031 GZ Wehl 

   Tel 0314-684542 

 

 

 

Datum:  21 augustus 2012 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld door: G.J. Vliem 

   Adviesdienst Bedrijfsontwikkeling 

   Parallelweg 9-11 

6942 EJ Didam 

Tel:  0316-293975 

Mail: g.vliem@ar-bedrijfsontwikkeling.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aanleiding voor het bedrijfsplan 

 

Maatschap Van Gessel, bestaande uit de heer TBW van Gessel en mevrouw AMHJ van 

Gessel-Hendriksen, exploiteren momenteel een melkrundveehouderij aan de 

Broekhuizerstraat 10A te Wehl. 

 

 

Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen dient het de algehele marktontwikkelingen 

in de sector te volgen. Het dient o.a. antwoord te kunnen geven op de prijsontwikkeling als 

gevolg van de afschaffing van de quotering van de melkproductie in 2015, voldoende omvang 

te hebben om invulling te geven aan de verplichte mestverwerking en reserves te behouden 

om toekomstige milieu-investeringen te kunnen bekostigen. 

 

Bestaande situatie 
 

De stallen op de locatie bieden ruimte voor 146 melkkoeien en 114 stuks jongvee. 

De koeien worden in een traditionele melkstal gemolken; het melkquotum bestaat uit  

1.100.000 kg eigen productierechten en jaarlijks wordt er can 200.000 kg melk geleasd van 

derden. Tot voor enkele jaren terug werden op deze locatie ook nog 200 vleesvarkens 

gehouden. Vanwege de te geringe omvang is deze activiteit beëindigd. 

Voor de voederwinning is er de beschikking over 100 ha cultuurgrond; 70 ha hiervan is in 

eigendom en 30 ha is gepacht. Alle voederwinning en bemesting wordt in eigen beheer 

uitgevoerd. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid en modern machinepark. 

 
 

Gewenste situatie 
 

Om de concurrentieslag in de melkveehouderij goed te doorstaan is het groeien van het 

melkveebedrijf naar ca 200 koeien onvermijdelijk. Meer koeien die zorgen voor meer kg melk 

moet resulteren in goede bedrijfsopbrengsten en bijdragen in de vaste lasten. Daarnaast is het 

juist te streven naar een efficiënte bedrijfsindeling met korte looplijnen. 

Een uitbreiding van het aantal koeien gaat samen met een uitbreiding van het jongvee. 

Omdat er  bij de huidige stallen voor het jongvee geen ruimte is voor uitbreiding, is het 

gewenst om op één plek nieuw te bouwen voor zowel de koeien als het jongvee. 

Het heeft de voorkeur om de nieuwbouw achter de bestaande ligboxenstal te plaatsen waarbij 

de eerste ca 10 meter niet gebruikt gaat worden voor dierplaatsen vanwege de bestaande 

mixputten en pompputten van de mestopslag.  

Door de gebouwen wel aan elkaar te schakelen zijn de dieren eenvoudig te verplaatsen en gaat 

geen tijd verloren met het openen en sluiten van stallen tijdens het voeren. 

 

Voor behoud van efficiënte looplijnen in combinatie met de uitbreiding van de veestapel zijn 

de volgende stappen te onderscheiden: 

 

- Verlengen van de ligboxenstal voor ca 50 melkkoeien, en ca 84 jongvee (huisvesting 

voor uitbreiding van 30 stuks jongvee en vervangende huisvesting voor 54 jongvee uit 

stal B (midden op het erf) 

- Huisvesting koeien en jongvee combineren met vergroten mestopslag 

- Stal B slopen ten behoeve van de uitbreiding van de werktuigenberging 



- Het uitbreiden van de voeropslagen (sleufsilo’s) 

 

Financiële haalbaarheid 

Het bedrijf behaalt momenteel goede technische en financiële resultaten. Dit vormt de basis 

voor het vertrouwen in de investering,  waarmee een totaal investeringsbedrag is gemoeid van 

€ 500.000,-.  De financiële lasten van de investering bedragen 2,5 cent per kg melk. Gezien de 

huidige resultaten (welke om privacy-redenen hier niet vermeld worden), wordt dit door 

adviseurs als goed haalbaar geacht. 

 

Noodzaak vergroting agrarisch bouwperceel 
Om het plan te kunnen realiseren is een vergroting van het agrarisch bouwperceel 

noodzakelijk. Het huidige bouwperceel is nu vrijwel geheel gevuld met gebouwen en 

voeropslagen. 

De enige ruimte die nu nog over is, is een kleine ruimte achter de ligboxenstal, doch lang niet 

toereikend voor de uitvoering van het bedrijfsplan.  

Daarom is aan een vergroting van het bouwperceel niet te ontkomen. In de bijlage is de 

vergroting van 3075 m2 en de gewenste vorm en oppervlakte van het nieuwe bouwperceel 

(15379 m2) aangegeven. Deze vergroting past binnen de grenzen die voor deze locatie gelden. 

 

 

Milieutechnische haalbaarheid 
Voor een melkrundveehouderij van de voorgenomen bedrijfsomvang geldt dat deze een 

afstand in acht moet houden van minimaal 50 meter tot een woning van derden in het 

buitengebied, en 100 m in geval de woning deel uitmaakt van de bebouwde kom. 

Voor de locatie aan de Broekhuizerstraat 10A te Wehl wordt hier aan voldaan, te meer omdat 

een oude voeropslag welke nu buiten het bouwblok ligt, kan komen te vervallen. Er zijn dus 

geen milieutechnische belemmeringen voor de uitbreiding te verwachten. 

Tevens ligt de locatie zo ver van verzuringsgevoelige gebieden en Natura2000 gebieden dat 

de voorziene uitbreiding van koeien (en stoppen met de varkenshouderij) daar geen effect op 

heeft. 

 

 

Conclusie  

Voor de continuïteit van het rundveebedrijf is groeien een must. Voor deze groei is een 

vergroting van het bouwvlak noodzakelijk om zo de bedrijfsvoering doelmatig uit te kunnen 

voeren. 

 



 

Binnenzijde bestaande stal 

 



 

Achterzijde rundveestal waar uitbreiding dient te komen 

  

Achterzijde rundveestal waar uitbreiding dient te komen.  












