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‘Wemoesteneveneenpaar
paaltjes slaanmethet kadaster’,
verontschuldigt Frederik vanBeu-
ningen zichalshij eenkwartiertje
later danafgesproken samenmet
AleidKruizedewoonkeuken van
boer JaapQuartel binnenstapt.De
kaplaarzen zijndanal ingeruild
voorbinnenschoeisel endehoed
hangt aandekapstok.

Kruize enVanBeuningen,
bestuurdersbij investeringsmaat-
schappij Teslin, hebbennet voor
een slordige€1,5mln27hectare
landbouwgrondgekocht. Ze zit-
tenaandekeukentafel vanboer
Quartel diedegrondpacht ener
ondermeerpootaardappelen,
koolzaadenbloembollenop ver-
bouwt.

De lapgrond ligt indeNoord-
oostpolder en is toegevoegdaan
beleggingsfondsRPC,datmet
zijnhonderd jaarhet oudste
beleggingsfonds vanNederland
magwordengenoemdensinds
zeventien jaar onderdeparaplu

LANDBOUWFONDS

‘Kopersmeldenzichvanzelf, leegstand is erniet’
Frederik van Beuningen en Aleid Kruize zijn bestuurder van RPC, dat in ruim 2000 hectare landbouwgrond heeft belegd. FOTO: PETERSTRELITSKI VOORHETFD

Oudste fonds van Nederland
belegt al honderd jaar
in landbouwgrond

Vraagneemt toe
‘Beleggerszoeken
alternatievendie
waardevast zijn’
Landhonger
Debuurmanwildie
extrahectareeraltijd
graagbij hebben

vanTeslin valt. Kruize enVanBeu-
ningen zijndebestuurders vandit
fonds, dat in totaal in ruim2000
hectare landbouwgrondheeft
belegd.

RPC is ontstaanuit de lande-
rijenbijRhoonenPendrecht
inZuid-HollandenCortgene in
Zeeland, die inhetmidden van
de19deeeuwwarenaangekocht
doordeRotterdamse reder en
koopmanAnthony vanHoboken.
Bij zijnoverlijden in1850behoor-
dedegrond tot deonverdeelde
boedel en in1916werdbesloten
degrond ineenbeleggingsfonds
te stoppen.Eind vorige eeuwwerd
60%vandeaandelenherplaatst
bij liefdadigheidsstichtingen van
rijke familiesdie enige affiniteit
haddenmethet boerenleven.De
familieVanBeuningenwas een
vandie families. ‘Ikhebeenagra-
rische achtergrond’, vertelt Fre-
derik vanBeuningenbij eenkop
koffie. ‘Ik kenhet verschil tussen
klei en zand.’

RPCbelegtniet in gronddie
wordt gebruikt voor tuinbouwof
intensieve veehouderij.Het fonds

zitmetname indeakkerbouw.
VanBeuningen: ‘Webeleggenook
eenkleinbeetje inmelkveehou-
derijen—ik vindhetwel lekker,
zo’n stalmet koeien.’

Het rendement vanhet fonds,
dat €82,5mlngroot is, bestaat
voornamelijkuit pachtinkom-
sten.Kruize typeert het als ‘laag,
maar zeker’: het bedraagt tussen
de1,5%en2%. Somswordt een
stukgrond verkocht aaneenge-
meenteofprojectontwikkelaar
die erhuizenopwil bouwenof er
eenwegdoorheenwil aanleggen.
‘Dan ishet bingo’, aldusVanBeu-
ningen. Indebijna twintig jaar
datTeslinhet bewind voert over
RPChebbenVanBeuningenen
Kruizenognietmeegemaaktdat
eenboer zijnpachtniet betaalde.
‘Het kan zijndat er ééneenkeer
laterwasmetbetalen,maardan
stondde schuurnog volmet aard-
appelen.Toendie verkochtwa-
ren, kregenwij onsgeld.Dieflexi-
biliteit hebbenwijwel, bij banken
zal datniet altijdhet geval zijn.’

RPC isniet het enige fondsdat
in landbouwgrondbelegt. Verze-
keraarASR ismarktleider enmet
ruim30.000hectaredegrootste
particuliere grondbezitter vanons
land.Daarnaastheeft Fagoed, een
dochter vanhetbeursgenoteerde
Arcadis, een vermogen van ruim
€140mln in4500hectare zitten.

RPCzitmidden ineenemissie

waarbij het doel is omzo’n
€8,5mlnop tehalen. ‘De vraag
vanbeleggersneemt toe’,merkt
Kruize. ‘Ze zoekennaar alterna-
tievenen landbouwgrond is een
aparte categoriediewaardevast
is engeenonderhoudbehoeft, en
jehoeft hetniet tegendiefstal of
brand te verzekeren.Enbeleggers
die veel geldopdebankhebben
staanmoetendaar inmiddels
voorbetalen.’

De teller vandeemissie—mi-
nimale inleg€100.000—staat
inmiddels op€6mln.VanBeunin-
genenKruizehebbenhunoogal
opnieuwe landbouwgrond laten
vallen.Het extra geldheeft dus
al eenbestemming. ‘Veel boeren
hebbengeenopvolger’, legtVan
Beuningenuit overhoedie grond
opdemarkt komt. ‘Hunzoonsof
dochterswillenniet inhet boe-
renbedrijf.Die grondkomtdan te

koop.Maarbankenzijnmomen-
teel terughoudendalshet gaat om
financiering, ondermeerdoorde
strengerekapitaaleisen.’

Debuurmanwil die extrahec-
tare er volgensboerQuartel over
het algemeengraagbijhebben.
‘De landhonger is enorm. Je
hoeft hier indebuurt echt geen
advertentie te zettenals je een
stukgrond tekoophebt.Kopers
melden zich vanzelf.’ Leegstand
bestaat volgensVanBeuningen
danookniet inde landbouw.
‘Misschiengaanwe volgend jaar
weer eenzelfdebedragophalen.’

In2015 vondeenkleine emis-
sie plaats van ietsmeerdan
€300.000.Dathad temakenmet
het feit dat een redelijk grote aan-
deelhouder van zijn stukkenaf
wildeomdatdie inhetbuitenland
ingrondwildebeleggen.Hij ver-
kocht zijn stukkenonderde toen
geldende intrinsiekewaarde en
dat aanbodzorgde ervoordat de
emissieniet te groot konzijn.De
emissieprijswas toenoverigens
€671, eenaandeel doetnu€695.

Nadekoffie volgt een rondlei-
dingoverdeboerderij endegrond
vanQuartel.De laarzengaanweer
aanenVanBeuningenzet zijn
hoedweer op. Zowelhij alsKruize
zijn zichtbaar inhunnopjes als ze
overhet erfmetpaardenstallen
richtingde veldenmet graszaad,
koolzaadenbloembollen lopen.

€8,5mln

1,5%

wil RPC ophalen bij een
emissie. De minimale
inleg is €100.000.

Het rendement ligt tussen
de 1,5% en 2%.
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