P a g i n ar 6

ECONOMIE

W í j n g a a r da, p r i l z o o 8

Watkost l{ederlandse wijn ?

Is wijnbouwrendabelin Nederland?
De wijnbouw is in Nederland in het afgelopendecenniumsterk in opkomst,vanwege nieuwe vroegrijpe druivenrassen.Andere agrarièrs, bijv.fruittelers kijken
wel eensnaar de wijnbouw als alternatief of als aanvulling op bedrijf. Over de
wijnbouw in Nederland zijn relatief weinig bedrijfseconomischecijfers beschikbaa4 terwijl dezewel nodig zijn voor belangstellendendie zich oriènteren op
dezetak. Redenom de bedrijfseconomischeaspectenvan wijnbouw in Nederland
uit dieoen.

De berekeningenzijn opgesteldvanuit de
gebruikelijkewerkwijze in de fruitteeltsector.
Wijnbouw en fruitteelt kennenbedrijfseconomisch veel parallellen.Het zijn namelijk beide
takken van landbouwmet een meerjariggewas
dat in de beginjarennog weinig productief is.
En het productwordt pasverkocht een tijdje
na de oogst nadathet "verwerkt" en opgeslagen is.
De berekendecijfers zijn vanuit een perspectief van eenbiologischewijnbouwer berekend.
Echterde bedrijfseconomische
verschillen
tussengangbareen biologischewijnbouw zijn
relatiefklein, veel kleiner dan in de appel-en
perenteelt.
Tussende wijnbouw en de overigefruitteelt
bestaatechterook een opvallendverschil,
nl. de veel sterkererelatietussenkwaliteit
en kwantiteit. Hoge opbrengst(6000 à 8000
liter wrjn,/ha)levert een dunne,waterigewijn
zonder afdronk die maximaal 3 euro waard
is, bij lage opbrengst(3000 à 4000 liter wijn/
ha) is een geconcentreerde
wijn met afdronk
ter
waarde
à
haalbaar,
van 9 12 euro.Vanwege
de hoge grondprijzenen arbeidskostenis Nederlandsewijn relatief duur. In de markt van
matigewijnen (ruim 80% van de wereldmarkt)
is prijs de beslissendefactor en verliestNederlandsewijn het van de goedkopewijnlanden,
vooral als het nieuwtje ervan af is. Op langere
termijn is in Nederlandalleenproductievan
(zeer)goedewijnen rendabel.Deze zullen
hun weg blijven vinden in de nichemarkt
van streekproducten
en relatiegeschenken.
ln
combinatiemet agro-toerismehjkt dan een
rendabelbedrijf mogelijk. In dit artikel zullen

we daaromuitgaanvan goedewijnkwaliteit.
Behalvelage opbrengstbetekentdit uiteraard
ook veel kennis van het vinificatieproces.

grondslag.
Bedrijfseconomische
De berekeningenin dit artikel zijn op basis
van de bedrijfseconomische
grondslag.Alle
bedrijfseconomische
kostenworden meegeteld, dus niet alleende uitgaven,maar ook alle
rentekostenen de eigen arbeidskostenvan de
ondernemeren zijn familie.
Net als bij de investeringin de aanplantvan
een fruitopstandhebje met een wijngaard met
stichtingskostente maken.ln de eerstejaren
liggen de kostenhoger dan de opbrengsten
en stijgt in feite de investeringssomjaarlijks.
Dezejaarlijkse waardestijgingwordt ook wel
aanwasof bijschrijvingengenoemd.Deze zogenaamdestichtingsperiodeduurt tot hetjaar
dat de opbrengstende kostengaanoverstijgen.
In de wijnbouwberekeningbedraagtde stichtingsperiode3 jaar. De inplantkostenbedragen
€ 28.600,-per ha en de uiteindelijke stichtingskostenbijna € 68.000,-. Deze stichtingkosten
moetenafgeschrevenworden in de productieve
jaren.

Bedrij fseconomischekostprij s
De kostprijsvan een meerjariggewasbereken
je door vanafde volproductievefasevan de
aanplantalle berekendekostente delendoor
is een
de productie.In de voorbeeldberekening
staffelingvan 4000, 4500 en 5000 flessen(van
0,75 liter) per ha opgenomen.Voor eengoede
rode wijn is een productievan 4000 flessen/ha
reèel;voor een goedewitte wijn is 4500 flessen/hamogelijk. In Limburg zijn 500 flessen
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extra haalbaar.In de berekeningvoor een bedrijfvan ca. 3 ha komje dan op een kostprijs
(excl. BTW) van € 8,53 bij 4000 ffessen/ha,
€ 7 ,'19blj 4500 flessen/haen € 7,20 bij 5000
flessen/ha.Voor banique-gerijptewijnen is de
kostpnjs een paar euro hoger (dezeworden
daaromvaak in flessenvan 0,5 liter verkocht)
N\ dezekostprijzenzijn exclusief l9% BTW
.en"af bedrijf'. Vaak zal eenwijnbouwer nog
extrakostenvoor afzet, p.r en transporthebben.De verkoopprijsaan winkels zal dus
minstens8 à 9 euro moetenbedragen(excl.
btw). lnclusief btw en de margevan de wederverkoperbetekentdit een winkelprijs van l3 à
l4 euro.
Omdat goedeNederlandsewijn vooral verkocht zal worden in de eigen regio ligt rechtstreekseverkoop voor de hand. Dit bespaart
enerzijdsde marge van de tussenhandel,
maar
vraagtwel veel meer eigen arbeid.Bij rechtstreekseverkoop is een flesprijs van l2 à 13
euro reèel lincl btw)

Is Nederlandsewijnbouw rendabel?
In feite is het vaststellenvan het rendement
simpel. Je trekt van de opbrengstprijsde kostprijs af en dan hebje het bedrrjfseconomische
rendement. De opbrengstprijs en daarmeehet
rendementhangt echtersterk afvan het verkoopkanaal.
In het supermarktkanaal(waar 75oAvan de
wijnaankoopplaatsvindt) is de concunentie
van goedkopebuitenlandsewijnen is zo sterk
dat verkoop van Nederlandsewijn nooit rendabel kan zijn. Gespecialiseerde
wijnwinkels
in de eigen regio zijn wel geinteresseerd
in
streekwijnenen zijn bereid dezein te kopen
voor 8 à 9 euro (excl btw.). Ook restaurants
beginnenstreekproductensteedsbelangrijker
te vinden. Echterhet effect van de eigen regio
blijft beperkttot een afstandvan 5 à 10 km.
Aan wijnwinkels en restaurantszullen niet
veel meer dan 5000 flessenperjaar worden
afgezet(tenzij de wijngaard topwijn maakt en
in de nabijheid ligt van een grote stad).Verder is het rendementhiervan niet hoog omdat
nauwelijks de kostprijs wordt terugverdiend.
Wel moet men de promotionelewaardevan
verkoop via goedewijnwinkels en restaurants
niet onderschatten.
Een groot deel van de wijn zal verkocht worden via rechtstreekse
verkooo.Als men dit
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efficiént organiseert(beperkteopeningstijden,
voorverkoop,etc.) dan kan men wat meer rendementhalen.
Verder zorgen agrotoeristischeactiviteiten
voor extra inkomsten(open dagen,rondleidingen en wijnproeverijenvoor groepen,workshops,etc.).Omdat men daarbij veel beter
het verhaalachterde wijn kan overbrengen
(wat moetje allemaaldoen om goedewijn te
maken) leverendezeactiviteitenop hun beurt
weer extra rechtstreekse
verkoop van wijn.

Verbeteren van rendement
Het rendementvan een individuelewijnbouwer kan natuurlijk verschillenvan dezevoorbeeldberekening.
Kostprijsverlagingis mogehjk en wordt in de landbouwvanoudssterk
gezochtin productieverhoging,mechanisatie,
schaalvergroting
en samenwerking.
Productieverhoging(meer liters per ha) levert
een minderekwaliteit wiin op en is dus niet in
beeld.
Vanwege de hoge arbeidskostenis mechanisatieal heel snel rendabel.In bovenstaande
berekeningis uitgegaanvan machinaalondergroeibeheer,loofsntjderen bladdunner.Verbeteringis nog mogehjk door een scheutopbindmachine.Maar er blijven veel handmatige
werkzaamhedenover die moeilijk mechaniseerbaarzijn (bijv. wintersnoei,scheutdunnen,
trosdunnen).Schaalvergroting(meerhectares
per bednjf) heeft daardoorrelatiefbeperkt
effect op de kostprijs. Verder kan schaalvergroting gemakkelijk leidentot een oververzadigde
kleine eigen regionalemarkt. Samenwerking
tussenbedrijvenis wel zinvol, bijv. ter verlaging van machinekosten.Samenwerkingbij de
vinificatie kan zeer veel investeringenin een
wijnkelder besparen,alsmedein verwerving
van vinifi catie-kennis.
Verder wordt het rendementverbeterd door
vergrotingvan de agrotoeristische
activiteiten
Tot besluit
De wijnbouw in Nederlandontwikkelt zich tot
een volwassenlandbouwsectordie het stadium
van pionierendehobbyisteninmiddelswel
ontgroeidis. De nieuwe druivenrassenhebben de wijnbouw een enorrneimpuls gegeven.
Voor fruittelerszou het een alternatiefkunnen
zijn. Het telenvan eenmeerjariggewasis voor
een fruitteler vertrouwd. Ook beschikt hij over
grond en al een deel van het benodigdemachinepark.
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Bij lage artikel : samenvattendebedrij fseconomischecij fers :
B erekening stichtingskos ten :
Inplantkostenper ha:
Bijschrijvingen/aanwas
(aar I ):
Bijschrijvingen/aanwas Qaar2) :
Bijschrijvingen/aanwas faar 3):
Stichtinsskosten:

28.600
15400
l|975
I 1798
67774

Berekeníng kostprijs:
Kostenper ha (volproductieveaanplant):

Gewasbescherming,
meststoffen
Los materiaalwijnmaken
Renteomlopendkapitaal
Gemidd. rentebeplanting
I 355
Afschrijvin g bepIanting
Arbeid vast ;
Arbeid los
Hagelverzekering
Grond,gebouwen,d.p.m.'s,
algemeene.d.
Accijns
totaal

4000flessen/ha 4500fi/ha 5000fL/ha
1000
1000
1000
€ l,l5lfles
4600
5175
5750
150
150
s750
20Àoverstichtingskosten
1355
1355
4Yoover stichtingskosten
1 0 0u u rx € 2 2 , 3 5 0 u u r x €1 3 , -

€ 14.175
€ 0,514/fles

kostprijsin europerfles
rentabiliteit
in%b1j verkoopprijs
€ 8,- perfles

2 7t l
2200
4550
l 000

2 7t l
2200
4550
I 12s

27tl
2200
4550
l 250

t4481
2056
34t04

14481
3s061

14481
2570
36018

7,79
103

7,20
lll

x \{

94

Uilgangspunlen: 3 ha wijngaard met eigen vinificafie

Echterde verwerkingvan druiven tot wijn is
een bottleneck:de vinificatie vereistveel kennis en extra investeringen.Ook de afzetvan
het eindproductnaarwinkels en consumenten
zal voor de meestetelersnieuw zijn. Telers
met veel huisverkoophebbenhierbij een voorsprong..
Nederlandsewijnbouw is vooral rendabelbij
rechtstreekse
verkoop in combinatiemet agrotoeristische activiteiten. Voorwaardenhiervoor
zijn: een (zeer)goedewijnkwaliteit, een grote
afzetmarkt in de directe omgeving (binnen 5
km) of weinig concurrentiein eigenregio en je
moet PR en agrotoerismeleuk vinden

Over de euteurs
- Wouter van Teeffelen werkt als sinds 1988 als
fruitteeltadviseurmet een specialisatieteelt appels/perenen bedrijfseconomie/management.
In 200ó startteWouter als zelfstandigadviseur
onder de naam WTE Fruitadvieszijn eigen
adviesbureau.Voor bedrijfseconomische
en
bedrijfskundige vragen richt Wouter zich tot op
zekerehoogteook op aanverwantesectorenzoals
de wijnbouw.
- Jan Oude Voshaaruit Wageningen is sinds 1998
professioneelbiologischwijnbouwer .
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