Kan de Nederlandse landbouw
17 miljoen Nederlanders voeden?

Hoewel Nederland de tweede exporteur van landbouw
producten in de wereld is, kan ook hier de voedselvoorziening
in gevaar komen als gevolg van calamiteiten, zoals extreme
weersomstandigheden, dierziektes of handelsconflicten.
Het Beleidsdraaiboek Crisisbeheersing Nationale Voedsel
voorziening anticipeert op dergelijke bijzondere omstandig
heden. De studie van LEI Wageningen UR is bedoeld om
handvatten te leveren voor een actualisatie van het draaiboek.
De Nederlandse landbouw kan 17 miljoen mensen
voeden als er geen im- en export meer mogelijk is
Uit de studie blijkt dat de Nederlandse landbouw ruim in staat is om
de Nederlandse bevolking te voeden als zich een crisissituatie voordoet
waarbij geen import en export meer mogelijk is. Ook wanneer de produc
tiviteit in de landbouw aanzienlijk daalt, bijvoorbeeld door tekorten aan
veevoer, kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, is er genoeg
landbouwgrond in Nederland om alle nodige voedingsmiddelen te produ
ceren. Als de huidige productie per hectare en dier op peil blijft, is zelfs
maar de helft van de landbouwgrond nodig.

De overgang naar zelfvoorziening vergt ingrijpende
aanpassingen in de landbouwproductie
In de dierlijke sector ontstaat door het wegvallen van de export een grote
voorraad dierlijke producten (vlees, eieren en zuivelproducten) en door
het wegvallen van de import een tekort aan veevoer. Vooral in de inten
sieve veehouderij zullen veel veehouders hun productie beëindigen,
terwijl melkveehouders er waarschijnlijk voor zullen kiezen het vee alleen
ruwvoer te geven.
Ook de akkerbouw en tuinbouw moeten zich aanpassen aan de nieuwe
situatie. Export van producten als aardappelen, groenten en bloemen is
niet meer mogelijk. Omdat de import van voedingsmiddelen en voedsel
grondstoffen volledig stil komt te liggen, moet de Nederlandse landbouw
daar zelf voor zorgen. Er zijn aanzienlijke verschuivingen in het teeltplan
nodig: minder suikerbieten en aardappelen en meer granen, oliezaden en
peulvruchten.

Doel van de studie
Het ministerie van Economische Zaken
actualiseert het Beleidsdraaiboek
Crisisbeheersing Nationale Voedsel
voorziening. Om handvatten te bieden
voor deze actualisatie heeft het LEI
nagegaan wat er gebeurt met de
voedselvoorziening als alle handel met
het buitenland stil komt te liggen. Het is
nauwelijks denkbaar dat Nederland in
het huidige tijdperk van globalisering en
bovennationale samenwerking ooit in
een dergelijke autarkische situatie
terecht zal komen, maar dit uitgangs
punt vormt wel een goed hulpmiddel
om de grenzen van de landbouw
productie onder buitengewone crisis
omstandigheden te verkennen.
Het onderzoek heeft zich op de
volgende vragen gericht:
a		Kan de Nederlandse landbouw 17
miljoen mensen voeden in buitenge
wone crisisomstandigheden, zoals
een autarkie?
b 		Op welke wijze moet de landbouw
dan worden ingericht?
c 		Hoe zal de overgang naar zelfvoor
ziening plaatshebben en zijn over
heidsinterventies nodig?
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Waarschijnlijk is het nodig om een voedseldistributiesys
teem op te zetten om het voedsel evenwichtig over de
bevolking te verdelen. Veel aanpassingen aan de produ
centenkant kunnen aan de marktwerking worden overge
laten. De overheid kan een rol spelen bij de opslag van
landbouwproducten die anders zouden zijn geëxporteerd.
Verder verdient het aanbeveling om voorlichting te geven
over de verwachte binnenlandse vraag naar landbouwpro
ducten, zodat boeren hun productiekeuze op basis van
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