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Opschudden van ingeslapen 
agrarisch fonds brengt veel geld op

Rendement

Beleggingsmaatschappij ‘Rhoon, 
Pendrecht en Cortgene’ (RPC) heeft 
sinds 1995 met exploitatie van agra
risch vastgoed een rendement ge
boekt dat boven de aandelenmarkt 
uitstijgt. In dat jaar raakte de gefor
tuneerde familie Van Beuningen bij 
het fonds betrokken, samen met 
enkele stichtingen. De overdracht 
vond plaats tegen ƒ 330 per aandeel. 
Sindsdien is de koers gestegen tot 
€ 602, naast een dividenduitkering 
in die periode van € 140. 

‘We hebben daarmee beter ge
scoord dan het gemiddeld rende
ment op de beurs’, zegt beheerder 
Frederik van Beuningen. Die sterke 
groei van de waarde is volgens hem 
te danken aan het opschudden van 
het enigszins ingeslapen fonds. Zo 
werden in het Kadaster percelen en 
wegen aangetroffen waarvan niet 
bekend was dat ze toebehoorden 
aan RPC. Ook zijn erfpachtcon
tracten met een canon die in veer
tig jaar niet was verhoogd, herzien. 
En in Barendrecht werd een perceel 
van vijftig hectare bestemd voor wo
ningbouw. ‘Dat is aan Bouwfonds 
verkocht en het was voor ons bin
go’, zegt Van Beuningen. 

Zulke uitschieters zijn de ko
mende jaren niet meer te verwach
ten. RPC biedt beleggers naar ver
wachting een inflatiebestendige 
investering en een beperkt divi
dend, maar meer ook niet. Wat telt 
is vooral de stabiliteit van de grond

Van onze redacteur 
Dronten

belegging. Jaarlijks wordt minder 
dan 1% van de aandelen onder
ling verhandeld, meestal vanwe
ge overlijden van een participant. 
Het geeft pachter Evert Rienks in 
Flevoland een vertrouwd gevoel. 
‘Veel wisselingen in het eigendom 

passen niet bij grond.’
‘Het bezit van grond biedt een 

goede nachtrust en ook een beetje 
rendement’, luidt de wijsheid van 
Van Beuningen. Een forse rente
stijging ziet hij als het grootste risi
co voor investeringen in landerijen. 
Dan bestaat de kans dat beleggers 
overstappen naar vastrentende 
waarden. Maar zijn geloof in agra
risch vastgoed zal daardoor niet 
wankelen. ‘Je moet ook een beetje 
eigenwijs zijn. Grond zal altijd een 
onderdeel blijven van mijn beleg
gingsportefeuille.’ 

Wat vooral zekerheid biedt is dat 
landbouwgrond nooit ongebruikt 
blijft liggen en altijd wel geld op
brengt. Dit in tegenstelling tot kan
toren waar leegstand kan optreden, 
zoals momenteel het geval is. Ne
derlandse akkers voorzien in een 
groeiende wereldwijde behoefte 
aan hoogwaardig voedsel. Pach
ter Rienks zag de exploitatie van 
zijn bedrijf verbeteren na de over
schakeling in 1996 op biologische 
teelt. Hij verbouwt voornamelijk 
broccoli, bloemkool, peen en ui. 
De producten worden op basis van 
jaarcontracten geleverd aan super
markten.

De intensieve bewerking van bio
logische producten wordt meer 
dan goedgemaakt door de hogere 
opbrengstprijs ten opzichte van de 
gangbare landbouw. Van Beunin
gen: ‘De kracht van de kavel is een 
gezonde bodem. De grond wordt 
gevoed met groenbemesting, niet 
met kunstmest. Het is topgrond.’
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 ‘De kracht van de 

kavel is een gezonde 
bodem. De grond 
wordt gevoed met 
groenbemesting, 
niet met kunstmest’
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