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Vrolijk Landbouw in Fijnaart treft 
in het bouwplan en op de percelen 
waar mogelijk maatregelen om de 
kans op schade door wateroverlast 
te beperken. ‘Daarnaast hebben we 
een brede weersverzekering afge-
sloten voor aardappelen en peen. 
Dat zijn voor ons de gewassen met 
de meeste kans op waterschade’, 
aldus Kees Vrolijk. 

AchTERGRonD

Op het akkerbouwbedrijf van 
Vrolijk Landbouw viel eind vorig 
jaar in twee dagen tijd 60 tot 80 
millimeter neerslag. ‘Vanwege de 
waterschade hebben we uiteindelijk 
20 procent van onze winterpeen en 
10 procent van de aardappelen niet 
kunnen rooien. Daarvoor ontvin-
gen we een uitkering via onze brede 
weersverzekering van Vereinigte 
Hagel’, vertelt Vrolijk. 

Samen met zijn ouders Frans en 
Ans en vrouw Marjolein exploiteert 
Vrolijk in het West-Brabantse Fijn-
aart een groot akkerbouwbedrijf. 
Het bouwplan van de vof bestaat 
uit aardappelen, suikerbieten, win-
tertarwe, winterpeen, knolselderij, 
zaaiuien en akkerranden. 

waterschap
Over de schade aan de gewassen 

voor oogstjaar 2015 wil de onderne-
mer niet al te veel klagen. Ook bena-
drukt hij dat het waterschap in de 

regio West-Brabant na de neerslag 
goed werk heeft geleverd om over-
tollig water zo snel mogelijk kwijt te 
raken. ‘We hebben het grootste deel 
van de oogst op een goede manier 
kunnen binnenhalen. Akkerbou-
wers hier een stuk verderop richting 
de Biesbosch hebben het veel min-
der getroffen.’

Vrolijk beschouwt het eigen 

bedrijf en de percelen niet als extra 
kwetsbaar voor wateroverlast. De 
grond is gemiddeld zo’n 35 procent 
afslibbaar en over het algemeen 
goed opdrachtig.

‘We besteden veel aandacht aan 
de bodem. Waar mogelijk en waar 
de ruimte op de mineralenbalans 
het toelaat, proberen we het orga-
nischestofgehalte te verhogen door 
compost te strooien en dierlijke 
mest te gebruiken. Verder ploegen 
we bewust bovenlangs om de bouw-
voor goed doorlatend te houden.’

Oude kreek
De drainage op het Brabantse 

bedrijf wordt standaard om de vijf-
tien jaar vervangen. Gemiddeld lig-
gen de drainagebuizen op 8 tot 10 
meter van elkaar. ‘Een nat perceel 
met een oude kreek in de onder-

grond hebben we op advies van 
Delphy intensiever gedraineerd en 
dat heeft goed resultaat.’ Vrolijk 
voegt eraan toe dat de drainagebui-
zen alleen worden doorgespoten als 
dat nodig is vanwege roestvorming. 

Elk jaar bekijkt de akkerbouwer 
van perceel tot perceel of kilveren 
noodzakelijk is. Waar mogelijk pro-
beert hij de grond rond te leggen of 
juist op afschot als dat gewenst is. 
‘Verder graven we preventief grep-
pels in gevoelige gewassen en op de 
natste plekken.’

In het bouwplan zoekt Vrolijk 
Landbouw naar een goede balans 
tussen de rooivruchten en maaige-
wassen. Het aandeel tarwe is zo’n 
40 procent. ‘Om onze bodem te spa-
ren, overwegen we soms een nog 
extensievere rotatie. Peen moet dan 
plaatsmaken voor graan. Maar dat 
heeft wel financiële gevolgen’, stelt 
Vrolijk. 

Voor alle gewassen geldt dat de 
ondernemer kiest voor sterke ras-
sen die stressbestendig zijn voor 
wat betreft droogte en waterover-
last. ‘Wij telen bijvoorbeeld de aard-
appelrassen Fontane en Markies 
omdat ze geschikt zijn voor frites, 
maar ook sterk in de teelt en goed 
bewaarbaar zijn.’

Voor zover Vrolijk kan nagaan is 
Vrolijk Landbouw vanaf 2003 verze-
kerd tegen de schade door weersex-
tremen via de brede weersverzeke-
ring. ‘Wij kwamen het jaar daarvoor 
in aanmerking voor schadecompen-
satie vanwege wateroverlast met als 
voorwaarde dat we ons zouden ver-
zekeren.’

Zekerheid in liquiditeit
De akkerbouwer erkent dat hij 

en zijn medevennoten in de loop 
van de jaren weleens hebben over-
wogen om te stoppen met de verze-
kering. ‘De premie is toch fors, ook 
met de bijdrage van de overheid. 
Met de schade van 1998 in ons ach-
terhoofd gaan we echter uit van de 
stelling dat we zo’n risico financieel 
niet kunnen behappen. De brede 
weersverzekering hebben we nodig 
om zekerheid in onze liquiditeit te 
houden.’

Om de verzekeringspremie in 
de hand te houden verzekert Vro-
lijk alleen nog de aardappelen en 
peen omdat de kans op waterschade 
in die gewassen het grootst is. De 
hoogte van het verzekerde bedrag 
laat hij afhangen van de kostprijs 
van deze gewassen. 

‘Risico’s extreem natte jaren beperken’

De kostprijs van de verzekerde gewassen is voor Kees Vrolijk bepalend voor de hoogte van het te verzekeren bedrag.

‘We vervangen 
de drainage om 
de vijftien jaar’

Klimaatverandering uit zich in ons land in langere 

perioden van droogte en ook een grotere kans op neer-

slaghoeveelheden van 100 millimeter of meer in korte 

tijd. Al vanaf eind jaren negentig heeft nederland vaker 

dan voorheen te maken met zware buien in de nazomer 

en herfstperiode. Akkerbouwbedrijf Vrolijk Landbouw in 

Fijnaart wapent zich tegen de gevolgen van de klimaat-

verandering en kiest bewust voor het afdekken van een 

deel van de risico’s met de brede weersverzekering.
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In de bedrijfsvoering van Vrolijk Landbouw 
in Fijnaart is het risico op wateroverlast 
inmiddels een vast element om rekening 
mee te houden. ‘Sinds eind jaren negen-
tig worden we vaker geconfronteerd met 
extreme neerslag’, vertelt Kees Vrolijk. 
‘Voor die tijd waren buien van boven de 
50 millimeter een uitzondering. Tegen-
woordig is dat meer regelmaat.’

De grote schade door overmatige neer-
slag begon volgens Vrolijk in 1998. ‘Dat 
najaar hebben we alleen de suikerbieten 
en knolselderij kunnen oogsten, de rest 
is verzopen. Daarna volgde 2002; toen 
hadden we vooral veel schade in de aard-
appelen, peen en knolselderij. De laatste 
tien jaar, met uitzondering van afgelopen 
seizoen, valt de wateroverlast mee.’

Rekening houden met wateroverlast in bedrijfsvoering

Jan Schreuder van Vereinigte 
Hagel ziet tot zijn tevredenheid dat 
de belangstelling voor de brede 
weersverzekering toeneemt. 

inTERViEw

waarom zouden meer gewastelers zich 
moeten verzekeren tegen weerrisico’s?
‘Het is duidelijk dat Nederland 
door de klimaatverandering te 
maken krijgt met extremer weer. 
Dat uit zich in meer kans op zware 
regenbuien in een korte periode, 
maar ook zwaardere stormen, meer 
hagelbuien en grotere kans op 
nachtvorstschade. 
‘Binnen het risicomanagement op 
agrarische bedrijven speelt het weer 
een belangrijke rol en dat is lange 

tijd ten onrechte in de vergetelheid 
geraakt. Met de schaalvergroting 
en de hogere financieringslasten 
kunnen boeren zich geen misoogs-
ten veroorloven. Het lijkt erop dat 
vooral jonge ondernemers zich dat 
steeds beter realiseren.’

in hoeverre neemt de belangstelling 
voor de brede weersverzekering toe? 
‘De laatste twee jaar is het aantal 
verzekerden met 90 procent toe-
genomen. Met name bij akkerbou-
wers is er steeds meer zorg over het 
weer en daarom van een groeiende 
belangstelling. Ik schat het aandeel 
van verzekerden in de akkerbouw-
sector inmiddels op 15 tot 20 pro-
cent. 
‘Voor de hele landbouwsector is het 
belangrijk dat we deze verzekering 

in de benen houden. Er is geen goed 
alternatief.’

Gewastelers hikken vaak aan tegen de 
hoge premies. is dat terecht? 
‘Opgeteld voor een heel bedrijf lijkt 
de premie vaak een groot bedrag. 
Maar dat is dan wel in verhouding 
met de waarde van de verzekerde 
gewassen. Er zijn telers die bewust 

de kosten van de verzekering per 
hectare uitrekenen en de premie 
opnemen in hun kostprijs. Dat vin-
den wij een uitstekende benadering.
‘Bovenal kunnen de verzekerings-
nemers profiteren van de overheids-
subsidie op de te betalen premie. 
Die bijdrage loopt op tot 65 procent.’

hoelang kunnen telers nog gebruikma-

ken van deze overheidssubsidie? 
‘Voorlopig tot 2019. Komend jaar 
is er een evaluatie vanuit de over-
heid. Jaarlijks is er 9 miljoen euro 
beschikbaar voor deze subsidie. 
Vooralsnog wordt dat bedrag niet 
volledig benut.’

hoeveel schademeldingen hebben jul-
lie afgelopen jaar ontvangen?
‘Zo’n 740 meldingen. Dat is een ver-
dubbeling van het jaar daarvoor. 
Naast de weersomstandigheden is 
dit een gevolg van de toenemende 
belangstelling voor de verzekering.
‘Wij bieden onze verzekeringsne-
mers de garantie van een volledige 
schade-uitkering, ongeacht de tota-
le schade in Nederland. Bovendien 
keren wij de schade uit per hectare 
en niet per perceel.’

‘Jonge ondernemers begrijpen de impact van weerrisico’s’

het is belangrijk voor de 
landbouwsector om de 
brede weersverzekering in 
de benen te houden. er is 
geen goed alternatief.

Jan schreuder, directeur Vereinigte hagel nederland


