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Om de planten maximaal te laten groeien, 
maakt u een plan. U bemest niet te weinig, 
want dan wordt het doel niet gehaald. Maar 
meer bemesten komt de groei ook niet ten 
goede. Laat u zich in het bemestingsplan leiden 
door de vraag of u dit jaar goed draait of niet? 
Ik hoop het niet, want u bent uit op gezonde 
groei.

Bemesten is investeren in de eigen productie. 
Daar worden de benodigde geldmiddelen voor 
opzij gezet. U laat zich leiden door wat nodig is. 
Dit uitgangspunt moet ook gelden voor 
investeringen in het bedrijf.

Als er een goed resultaat wordt verwacht, 
worden er vaak meer investeringen gedaan 
om het resultaat te drukken. Dat is eigenlijk 
vreemd, want investeringen drukken het 
resultaat in het lopende boekjaar meestal niet 
of nauwelijks. Wel zal een goede investering 
leiden tot verdere groei van de onderneming. 
Als het resultaat de mate van investeren 
bepaalt en er steeds goede investeringen 
worden gedaan, zou je steeds meer moeten 
gaan investeren. Maak daarom een plan los van 

het resultaat en vraag je daarbij af: wat is nodig, 
waarmee kan de onderneming gezond groeien 
en wordt het niet te veel? Gaan uw plannen 
niet verder dan de beschikbare financiële 
middelen?

Wacht niet met het investeringsplan tot het 
seizoen wat rustiger is. Als u te laat bent, zijn 
de investeringen nog niet geeffectueerd voor 

het drukke seizoen. Denk bijvoorbeeld aan de 
beschikbaarheid van materiaal en de 
benodigde mensen om het werk uit te voeren.

Bij de keuze voor investeringen moet steeds 
meer worden gelet op arbeidsbesparing, 
energieverbruik en milieueffecten. Zorg dat 
uw investeringsplan daar ook voldoende op 
inspeelt. Maak daarbij gebruik van subsidies 
van de overheid voor bemesting.

Heeft u innovatieve plannen waarvoor geen 
subsidieregeling is? Geef dit dan door. 
Wij vragen dan bij de betreffende instanties 
of deze investeringen volgend jaar op de lijst 
opgenomen kunnen worden.

Investeer op tijd met de juiste dosering en u 
zult een mooie zomer tegemoet gaan.
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De zomer komt eraan. Is uw 
investeringsplan al klaar?
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