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Families met oud 
geld helpen 
boeren aan grond

landbouw f i na nc i e r i ng

Het pachten van landbouwpercelen is 
goedkoper dan financiering bij de bank

Hans Maarsen
Dronten

Op het erf van biologische akkerbouwer 
Evert Rienks in dronten staat een mo-
derne aardappelrooier, voorzien van de 
laatste snufjes. de boer wijst trots naar 
zijn mooie werktuig. Eén ding doet hem 
wel een beetje pijn: de capaciteit van de 
machine staat niet in verhouding tot de 
omvang van het aardappelland. Om de 
investering van € 50.000 terug te verdie-
nen zou het areaal zeker twee keer zo 
groot moeten zijn.

Grond bijkopen is echter niet eenvou-
dig. de huisbank hanteert risico-opsla-
gen die de financieringslast opdrijven. 
‘Een gezonde exploitatie is daarmee on-
haalbaar geworden’, zo stelt Rienks (58) 
aan de keukentafel van zijn boerderij.

Op zoek naar alternatieven is de 
landbouwer uitgekomen bij beleggings-
maatschappij ‘Rhoon, Pendrecht en 
Cortgene’ bv, kortweg RPC. dit uit 1916 
stammende fonds heeft grond gekocht 
en aan Rienks verpacht. Hij betaalt 
daarvoor jaarlijks € 1000 per hectare, een 
kwart van de kosten die de bank rekent. 
‘We kunnen op deze manier weer voor-
uit’, zegt de boer.

drijvende kracht achter RPC is Frede-
rik van Beuningen, telg uit een geslacht 
van Rotterdamse havenondernemers en 
kolenhandelaren dat het SHV-concern 
tot grote bloei bracht. Hij blies het oude 
fonds, dat uitgestrekte landerijen bezit 
in Noord-Beveland, nieuw leven in. Zijn 
familie is de grootste aandeelhouder via 
het Elise Mathilde Fonds, een goededoe-
lenstichting.

Tot de deelnemers behoren ‘bevrien-
de kringen’ en vermogende stichtingen, 
vaak met een kerkelijke achtergrond die 
agrarisch vastgoed beschouwen als een 
solide investering. Op de lijst van par-
ticipanten staat het Weeshuis der Her-
vormden te Schiedam, in voorbije tijden 
gefinancierd door lokale notabelen en 
tegenwoordig actief in jeugdwelzijn.

Van Beuningen ontfermde zich in de 
jaren negentig van de vorige eeuw over 

RPC, waarin zich de nalatenschap be-
vindt van Anthony van Hoboken — ‘Heer 
van Rhoon en Pendrecht’ en in de negen-
tiende eeuw groot geworden als reder 
op de vaart naar Oost-Indië. Rond 1996 
wilden de nazaten van deze vermaarde 
ondernemer en andere betrokken fami-
lies liever cash dan agrarische opstallen 
en akkers. Van Beuningen trok het fonds 
naar zich toe, liet een verwaarloosde 
boerderij in oude luister herstellen en 
breidde het landbouwareaal weer uit.

de grootste investering omvat de 
overname van landgoed Nederrijk bij 
Groesbeek van de familie Jurgens, een 
van de grondleggers van Unilever. Voor 
de 200 hectare glooiend landschap en 
bos wordt ruim € 5 mln betaald. ‘We had-
den wat centjes over en vonden dit een 
schitterend gebied’, licht Van Beuningen 
toe. door de opstallen beter te benutten 
denkt hij het rendement van Nederrijk te 
kunnen verhogen.

RPC telt in totaal zo’n veertig pachters 
op een areaal van 1800 hectare, voorna-
melijk gelegen in het zuidwestelijk deel 
van Nederland. Het beleggingsfonds 
heeft plannen om zijn bezittingen verder 
uit te breiden in de richting van Flevo-
land, Noord-Holland en de noordelijke 
provincies. Alleen al dit jaar is 150 hec-
tare bijgekocht, een record in de lange 
geschiedenis van het beleggingsfonds.

de percelen zijn bedoeld voor land-
bouwers die schaalgrootte nodig heb-
ben om te overleven, maar voor wie de 
financiering van grond een knelpunt is. 
door in zee te gaan met RPC worden zij 
pachter, geen eigenaar. Boer Rienks uit 
Flevoland vindt dat geen bezwaar. ‘doel 
is de grond te exploiteren, niet om die te 
bezitten.’

Hij maakt daar tegelijk een kantte-
kening bij. Agrariërs moeten altijd een 
appeltje voor de dorst hebben om te-
genvallende oogsten op te vangen. dat 
pleit ervoor om landerijen in eigendom 
te hebben als mogelijk onderpand voor 
het opnemen van leningen in slechte 
tijden. Rienks: ‘de kern van het agrarisch 
bedrijf moet in handen zijn van de boer. 

dat maakt hem solvabel. Maar dat wil 
niet zeggen dat hij 100% van de grond in 
bezit moet hebben.’

Zijn jongste zoon Erwin (26) komt 
binnen en neemt plaats aan de keuken-
tafel. Hij is de beoogde opvolger van zijn 
vader en experimenteert met biologische 
kruidenteelt. ‘We hebben nu een groot 
veld met valeriaan ingezaaid’, vertelt 
Erwin. Met de nieuwe belegger op de 
achtergrond denken vader en zoon de 
overdracht op termijn soepel te kunnen 
regelen.

RPC heeft momenteel meer aanvra-
gen van boeren dan kapitaal om in grond 
te investeren. Reden voor Van Beuningen 
om nieuw vermogen aan te trekken via 
een emissie. Geldschieters worden daar-
bij onderworpen aan een soort ballotage. 
Ze moeten affiniteit hebben met het 
buitenleven, zich voor langere tijd willen 
binden en genoegen nemen met een 
beperkt, maar stabiel rendement. de ver-
goeding bestaat uit een dividend van 2% 
op basis van de ontvangen pachtgelden, 
naast een waardegroei die de inflatie 
goedmaakt.

Het prospectus schrijft voor dat deel-
nemers moeten passen ‘binnen de sfeer 
en het karakter van het fonds’ en begrip 
hebben voor het historisch fundament 
dat de ‘Heer van Rhoon’ heeft gelegd. 
‘Oud geld’ past daar goed bij, erkent 
Van Beuningen. ‘deze families hebben 

bewezen in staat te zijn hun vermogen 
bij elkaar te houden en verantwoord te 
beheren.’ Zij hechten meer aan het waar-
devaste karakter van grond dan aan het 
hoogste rendement.

In dat gedachtegoed is Van Beuningen 
zelf opgegroeid op landgoed Anderstein 
in Maarsbergen. Het is een erfenis van 
zijn overgrootvader, die ruim honderd 
jaar geleden voor elk van diens negen 
kinderen een buitenplaats of landgoed 
kocht. dat gebeurde op instigatie van 
zijn Britse vrouw, die een sterke hang 
had naar het ‘country life’.

Anderstein werd in 1903 op een veiling 
in het toenmalige koffiehuis Frascati in 
Amsterdam gekocht voor ƒ 54.000. Het 
areaal is in de loop der jaren verdubbeld 
tot 220 hectare en omvat een grote golf-
baan. Andere percelen uit het bezit van 
de familie zijn na een eeuw voor veel geld 
verkocht als ze een bestemming kregen 
voor woningbouw, zoals een perceel van 
200 hectare op Vinex-locatie Leidsche 
Rijn in Utrecht.

Maar grond heeft voor Van Beuningen 
vooral iets magisch. ‘Je kunt eroverheen 
lopen en het landschap verandert met 
de seizoenen. dat is waar wij van kun-
nen genieten.’ Regelmatig gaat hij op 
bezoek bij zijn grootste pachters. ‘die wil 
ik persoonlijk kennen.’ Rienks kan het 
beamen. ‘Ik heb nog nooit zo vaak een 
pachtbaas over de vloer gehad.’
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