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ONDERNEMEN IN DE AGRARISCHE WERELD



VoorstellenVoorstellenVoorstellenVoorstellen
Marcel Scholtens 

Getrouwd en 3 kinderen, 

2 dochters (33 en 24) en 1 zoon (30)



Bestuurlijke activiteiten
Lid RVC Agrifirm

Voorzitter poolcommissie tafelaardappelen Agrico

Voorzitter sectie akkerbouw LTO Flevoland

Lid vakgroep akkerbouw LTO landelijk



GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis
Familie Scholtens al 500 jaar boer!

Aduard, Groningen



NoordoostpolderNoordoostpolderNoordoostpolderNoordoostpolder

1942 drooglegging van de Noordoostelijke Polder

1943 Jan en Annet Scholtens getrouwd en gaan wonen in 
Ens, NOP.



Gezin ScholtensGezin ScholtensGezin ScholtensGezin Scholtens
Er werden 9 kinderen geboren, 5 meiden en 4 jongens!

Jongste in het gezin!

 1950 verhuist naar de Lindeweg in Luttelgeest

 48 ha 

Hard werken en sober leven

1962 aankoop veebedrijf in Oude Horne, Friesland



Overname bedrijfOvername bedrijfOvername bedrijfOvername bedrijf
1981: 3 broers, Bennie, Ko en Marcel nemen bedrijf aan de lindeweg over van 48 ha.

2 vaste medewerkers.

Enigste taakstelling Bennie ging de boekhouding doen!

Hoe was het bedrijf georganiseerd?

 Uitgangspunten

 Doel



Ontwikkeling van het bedrijfOntwikkeling van het bedrijfOntwikkeling van het bedrijfOntwikkeling van het bedrijf
1982: Aankoop bedrijf in Ooster Bierum, 50 ha op 75 km afstand.

1983: Verkoop veebedrijf door vader, 60 ha

1984: Aankoop bedrijf aan de Kleiweg, 49 ha

1986: Aankoop bedrijf aan de Kuinderweg, 47 ha (vader)

1990: Hoog laag constructie

1992: Bouw koelhuis aan de Kuinderweg, tijdens bouw val en tijdelijk op IC gelegen!

1993: Overlijden vader, overleg en verdeling erfenis



Verandering organisatie
Organisatiestructuur

Wie voor wat verantwoordelijk en waarom

 Personeel

 Teelt

 Loonwerk Filmpje

 Administratie



Niet stil blijven staan maar door groeien!Niet stil blijven staan maar door groeien!Niet stil blijven staan maar door groeien!Niet stil blijven staan maar door groeien!
1995: Aankoop Lindeweg in eigendom

1996: Verkoop 9 ha aan projectontwikkelaar i.v.m. dorpsuitbreiding Marknesse

1997: Aankoop Kleiweg in eigendom

1999: Bouw schuur Lindeweg voor grootschalige

verwerking van pootgoed



En door…………………………En door…………………………En door…………………………En door…………………………
2000: koop eigendom Kleiweg, 48 ha van de buurman

2001: bouw schuur Kleiweg

2004: koop eigendom Kuinderweg

2005: koop eigendom Lindeweg, 24 ha 

2008: bouw schuur Kleiweg

2011: Koop eigendom Lindeweg 30 ha

2012: Ongeluk Ko, 20 jaar na het ongeluk van Marcel.

2014: Einde maatschap Bennie, Ko en Marcel.



Einde maatschap Gebr. ScholtensEinde maatschap Gebr. ScholtensEinde maatschap Gebr. ScholtensEinde maatschap Gebr. Scholtens
Verdeling bedrijf:

Wat ging er fout?

Uitgangspunt: 1/3, 1/3, 1/3

Familiebanden

Samen verder Bennie en Marcel



Scholtens Luttelgeest vofScholtens Luttelgeest vofScholtens Luttelgeest vofScholtens Luttelgeest vof



Nieuwe generatieNieuwe generatieNieuwe generatieNieuwe generatie
De beide zonen Niels (1988) en Daniël (1989) geven aan graag verder te willen in het bedrijf. Wat 
betekent dit voor het ondernemerschap.



Toekomstgericht ondernemenToekomstgericht ondernemenToekomstgericht ondernemenToekomstgericht ondernemen
2014: Aankoop 45 ha Lindeweg, buurman.

Ontsluiting Kuinderweg – Lindeweg d.m.v. brug!

2016: Aankoop veebedrijf, Uiterdijkenweg 36 ha eigendom en 24 ha pacht.

2016: Zonen komen officieel in het bedrijf.

2018: Verkoop koeien en fosfaatrechten



Huidige stand………..Huidige stand………..Huidige stand………..Huidige stand………..
200 ha pootgoed en consumptie aardappelen

45 ha Suikerbieten

15 ha Winterwortels

45 ha Uien

30 ha Witlofpennen

20 ha Verhuurd

50 ha graan/gras

Omzet oogst 2018 +/- 5 miljoen

4 man vast personeel

Werk voor derden +/- 10% van de omzet

Opslagcapaciteit +/- 16000 ton product

150 stuks vleesvee (rund)



Huidige organisatie

Opvolgers nemen taken over

Personeel verantwoording geven

Zelf langzaam taken overdragen



Vragen?
Bedankt voor jullie aandacht!

MARCEL SCHOLTENS


