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Woord vooraf
Met het Landbouw-Economisch Bericht (LEB) biedt het LEI, in opdracht van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), jaarlijks een breed verklarend overzicht van de gang van
zaken in de Nederlandse agrosector. De opzet van deze jaargang volgt in grote lijnen die van vorig
jaar, waarbij monitoring van ontwikkelingen wordt afgewisseld met diepgaander beschouwingen. De
sluitingsdatum van de teksten was medio mei 2006.
Dit jaar is het de 35ste keer dat het LEB verschijnt. Daar we dit niet helemaal onopgemerkt voorbij
wilden laten gaan, wordt hier en daar in de tekst kort ingegaan op de situatie 35 jaar geleden. Dit
geeft enigzins inzicht in de veranderingen die zich de afgelopen 35 jaar hebben voltrokken binnen de
agrosector en de omgeving waarin deze opereert.
De totstandkoming van deze publicatie is begeleid door de Redactieadviesraad onder
voorzitterschap van prof.dr.ir. G. Meester (LNV, Directie IZ). De andere leden van deze adviesraad zijn:
drs. G.G. van Leeuwen (LNV, Directie Landbouw), drs. E.M. van Ditzhuijzen (LNV, Taskforce Economie),
E. Klein MA (LNV, directie VD), ir. J.F. Rummenie (LNV, directie I&H), drs. G.A.M. van der Grind
(LTO-Nederland), ir. A. Sjauw-Koen-Fa (Rabobank-Nederland) en prof.dr.ir. A.J. Oskam (Wageningen
Universiteit).
Aan de behandeling van de onderwerpen is door veel LEI-medewerkers bijgedragen. De coördinatie
van de werkzaamheden was in handen van ir. P. Berkhout, in samenwerking met drs. T. Achterbosch,
A.J. de Kleijn, dr. I.J. Terluin, B. Pronk, ing. M.J. Voskuilen, ir. C. van Bruchem, ir. A. van der Knijff,
ir. H. van der Meulen, ing. W.H. van Everdingen en ir. E. ten Pierick. De eindredactie is verzorgd door
P. Berkhout. A.J. de Kleijn verzorgde de eindredactie van de tabellen en figuren.
Een uitgebreide Engelstalige samenvatting van deze publicatie wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Den Haag, juni 2006

De directeur,
dr.ir. J.C. Blom
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Samenvatting
Economische en politieke ontwikkelingen
In 2005 was er in de wereldeconomie sprake van een lichte terugval na de forse groei in 2004. De
economische groei in de EU viel tegen. Sterk stijgende olieprijzen remden de bedrijvigheid iets af,
maar leidden niet tot een hogere inflatie. De Nederlandse economie groeide in 2005 minder dan 1%
en het uitvoersaldo bleef hoog. Verwacht wordt dat in 2006 en 2007 de groei versnelt tot 3% en dat
de werkloosheid omlaag gaat. Het aandeel van de primaire landbouw in de Nederlandse economie is
sinds de jaren zeventig gedaald van 5% tot 2%. Tot rond 1990 was dat vooral een kwestie van
ongunstiger wordende prijzen. Nadien blijft ook de groei van het productievolume achter. In de Nota
Kiezen voor landbouw van september 2005 spreekt het kabinet zijn vertrouwen uit in de toekomst van
de agrarische sector. Volgens de nota moeten de ondernemers meer ruimte krijgen en kan de rol van
de overheid worden beperkt. In de nota wordt een discussie aangekondigd over de melkquotering en
over de invulling van de inkomenstoeslagen.
De landbouw in de wereld
In 2005 ging de wereldproductie van graan en aardappelen omlaag en die van onder andere sojabonen
en van de belangrijkste dierlijke producten omhoog. De productie per hoofd is voor het eerst sinds
2000 iets gedaald. Sinds 2002 is sprake van stijgende wereldmarktprijzen. De hoge olieprijzen zorgen
voor extra vraag naar agrarische producten die kunnen worden gebruikt als vervanger van aardolieproducten. Brazilië, Rusland, India en China, met samen bijna 43% van de wereldbevolking, spelen een
steeds grotere rol op de agrarische wereldmarkten. Het aandeel van Noord-Amerika in de agrarische
export daalt, terwijl dat van de EU min of meer stabiel blijft.
De mate van ondersteuning van de landbouwsector loopt de laatste jaren iets terug en de manier
van steunverlening wordt geleidelijk minder handelsverstorend. De onderhandelingen in het kader van
de zogenaamde Doha-ronde, gericht op een verdere liberalisering van de wereldhandel, zijn nog niet
afgerond. Wel is een akkoord bereikt over een gefaseerde afbouw van exportsubsidies en andere
vormen van exportsteun. Daarnaast komt er vrije markttoegang voor de 32 minst ontwikkelde landen.
Over de verdere afbouw van de binnenlandse steun is men het nog niet eens.
De landbouw in de EU
In april 2006 werd een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting van de EU voor 2007-2013. Het
aandeel van de landbouw in de begroting gaat van 43 naar 42%. Het budget voor de tweede pijler van
het landbouwbeleid – het plattelandsbeleid – wordt fors verhoogd en dit beleid wordt voortaan
gefinancierd uit één fonds. Een groot deel van het platteland in de EU staat onder stedelijke druk. De
landbouw in de EU-15 telde in 2000 6,8 mln. bedrijven; ongeveer 20% minder dan 10 jaar tevoren. De
gemiddelde bedrijfsoppervlakte bedraagt 19 ha, met het VK als koploper (68 ha). De Nederlandse
landbouw is veruit het intensiefst.
In 2005 is een begin gemaakt met de invoering van de bedrijfstoeslagen, die zijn gekoppeld aan
voorwaarden. De meeste landen kiezen voor een toeslag per bedrijf op basis van historische referentie
en niet voor een gemiddelde toeslag per hectare, de flat rate. De toeslagen omvatten in 2004 bijna


80% van het totale budget van 38 mrd. euro voor het markt- en inkomensbeleid. Dit aandeel zal verder
groeien door uitbreiding van de toeslagen naar de zuivel- en suikersector. Zo wordt de suikerprijs in
vier jaar met 36% verlaagd, waarbij de telers een gedeeltelijke compensatie ontvangen. Afgezien van
een eenmalige korting om overschotten weg te werken, komt er geen quotumkorting, maar wel een
opkoopregeling voor suikerquota. De EU gaat de productie van biobrandstoffen stimuleren en heeft
een actieplan gelanceerd voor meer welzijn van de dieren in de veehouderij. Uitbraken van vogelgriep
in verschillende EU-landen, leidden ertoe dat preventieve vaccinatie van een beperkt deel van het
pluimvee door de EU werd toegestaan.
In 2005 nam het productievolume van de landbouw in de EU-25 met ruim 5% af, onder meer door
droogte. De prijzen gingen iets omlaag en de waarde van de aangekochte productiemiddelen bleef min
of meer gelijk. De reële toegevoegde waarde per arbeidskracht in de EU-25 daalde met ongeveer
5,5%, maar in de tien nieuwe lidstaten trad een beperkte verbetering op.
Ontwikkelingen in de Nederlandse agroketen
Het geheel van economische activiteiten samenhangend met landbouw en voedingsmiddelen - het
‘agrocomplex’ - kwam in 2004 overeen met 9,3% van de totale nationale toegevoegde waarde en met
ruim 10% van de werkgelegenheid. Beide aandelen vertonen een geleidelijke daling. Ruim een derde
van het agrocomplex is gebaseerd op de invoer van buitenlandse grondstoffen. Dit aandeel neemt in
de loop der jaren toe, maar dat van de primaire land- en tuinbouw, met 7 mrd. euro toegevoegde
waarde en een werkgelegenheid van circa 175.000 arbeidsjaren, loopt terug.
Ongeveer een derde van de toegevoegde waarde van het agrocomplex komt voor rekening van de
voedings- en genotmiddelenindustrie, die in Nederland circa 4.500 bedrijven telt, werk biedt aan
144.000 personen en voor bijna de helft is gebaseerd op buitenlandse grondstoffen. Het grootste
Nederlandse concern binnen deze bedrijfstak is Unilever, gevolgd door bierbrouwer Heineken en
vleesproducent Sovion. De bedrijfstak is zeer dynamisch: in de tweede helft van de jaren negentig was
er een grote concentratiegolf, maar de laatste jaren worden weer activiteiten afgestoten.
De consumentenuitgaven (in 2005 33,5 mrd. euro) voor voedings- en genotmiddelen zijn de laatste
jaren min of meer stabiel. Hun aandeel in de totale consumptieve bestedingen loopt geleidelijk terug en
bedroeg in 2005 ongeveer 14%. Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen stijgt, maar is
nog slechts 2%. Over een periode van enkele decennia bezien doen zich behoorlijke verschuivingen
voor in de consumptie van voedingsmiddelen. Zo is het verbruik van margarine en volle melk gedaald
en dat van halfvolle melk, kaas, varkens- en pluimveevlees en van wijn gestegen. Meer dan 80% van de
aankopen van voedingsmiddelen vindt plaats in supermarkten. Hun aandeel neemt nog steeds toe, ten
koste van de speciaalzaken. De grootste supermarktketen - Ahold - had in 2005 een marktaandeel van
bijna 27%.
In 2005 groeide de agrarische uitvoer in waarde met 5% tot ruim 50 mrd. euro. De totale export
nam met 10% toe. De sierteeltproducten hebben met 15% het grootste aandeel in de agrarische
uitvoer, waarvan ruim 80% naar andere EU-landen gaat. Duitsland is, met een aandeel van ruim een
kwart, al vele decennia de belangrijkste afnemer. De invoer van agrarische producten en voedingsmiddelen bedroeg in 2005 ruim 28 mrd. euro, 2% meer dan het jaar daarvoor.
VI

Landbouw en landelijk gebied
Ruim 60% van de oppervlakte van Nederland wordt gerekend tot het landelijk gebied. Circa 13% van
de bevolking woont in dit gebied, dat door verstedelijking in tien jaar met 90.000 ha afnam. Dit ging
ten koste van het grasland; het areaal bouwland (inclusief groenvoedergewassen) en tuinland is
toegenomen. Dat geldt ook voor de oppervlakte bos en natuur. In het landelijk gebied heeft de
landbouw het grootste aandeel (19%) in de werkgelegenheid. Mede daardoor blijft de groei met 0,6%
per jaar hier sterk achter bij het landelijk gemiddelde (3,2%). Doordat vrij veel landbouwbedrijven
stoppen, komen er meer niet-agrarische activiteiten in het landelijk gebied.
Bij het natuurbeleid ligt de laatste jaren meer de nadruk op particulier en agrarisch natuurbeheer in
plaats van op aankoop van grond. Deze verschuiving levert voor agrariërs mogelijkheden op om
inkomen te verwerven en voor de overheid een beperking van de uitgaven. Wel wordt de vraag gesteld
of met agrarisch natuurbeheer de gewenste resultaten worden behaald en of de continuïteit op lange
termijn is gewaarborgd. Bij de agrariërs is veel belangstelling voor natuurbeheer; de gecontracteerde
oppervlakte beloopt al meer dan 140.000 ha. De belangstelling voor andere ‘verbredingsactiviteiten’
neemt eveneens toe. Zo zijn er inmiddels meer dan 500 ‘zorgboerderijen’, bijna 3.000 bedrijven met
een of andere vorm van recreatie en 460 bedrijven met een windmolen. De totale omzet van al deze
activiteiten wordt geschat op 154 mln. euro.
Landbouw en milieu
De milieubelasting van de land- en tuinbouw geeft op langere termijn een daling te zien, al lijkt dit
proces de laatste jaren te stagneren (tabel 1). De milieukosten zijn voor deze sector, relatief gezien,
ongeveer drie maal zo hoog als het landelijk gemiddelde, maar nemen de laatste jaren niet verder toe.
Het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen per eenheid product is in 15 jaar met
ongeveer tweederde gedaald en de milieubelasting door deze middelen is sterk verminderd.
De hoge energieprijzen stimuleren allerlei vormen van energiebesparing, vooral in de glastuinbouw,
en bieden ook kansen in de sfeer van biobrandstoffen. De glastuinbouw kan gebaat zijn bij deelname
aan de handel in CO2-emissierechten. De mineralenverliezen zijn in 20 jaar meer dan gehalveerd,
evenals de ammoniakemissie. Het begin 2006 van kracht geworden nieuwe mestbeleid maakt het
mogelijk dat de doelstellingen inzake de waterkwaliteit, die vooral bepaald worden door EU-richtlijnen,
grotendeels worden gehaald. Dit beleid levert voor de veehouders hogere kosten op dan het ‘oude’
beleid. De in EU-verband afgesproken doelstelling ten aanzien van de ammoniakemissie zal worden
gehaald, maar met het oog op de natuur is een verdere reductie noodzakelijk. De productie van afval
(exclusief mest) door de land- en tuinbouw is de laatste jaren stabiel. Het overgrote deel van dit afval,
waaraan de champignonteelt de grootste bijdrage levert, wordt hergebruikt.
Structurele ontwikkelingen in de land- en tuinbouw
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven was in mei 2005 bijna 2,5% lager dan een jaar eerder. De daling
was iets minder dan het gemiddelde (3%) van de afgelopen 10 jaar. Sinds 1990 is het aantal bedrijven
met ruim een derde afgenomen; het aantal kleine bedrijven het meest. Het aantal zeer grote bedrijven
(boven 500 nge, de zgn. megabedrijven) is in die tijd echter verdrievoudigd, maar bedraagt nog maar
VII

Tabel 1

Ontwikkeling milieubelasting land- en tuinbouw, 1995-2004
1995

Akkerbouwproducten

2000

2001

2002

2003

2004(v)

2,4

2,5

2,2

105

80

85

12,61

11,38

9,42

9,70

9,55

10,66

Broeikasgasemissie
(mrd. kg CO2-equiv.)

31,1

27,2

26,5

25,6

25,0

25,2

Aanvoer stikstof (N, kg per ha)

472

394

380

353

354

361

Aanvoer fosfaat (P2O5, kg per ha)

140

125

119

108

112

105

Ammoniakemissie (mln. kg)

179

139

129

123

117

121

Verbruik gewasbeschermings
middelen (mln. kg actieve stof)*)

*) bron: Plantenziektekundige Dienst.

Bron: RIVM/CBS, Milieucompendium, diverse jaren.

circa 1,5% van het totaal. Vooral in de glastuinbouw komen dergelijke bedrijven voor. Het belangrijkste
voordeel van schaalvergroting zit in lagere arbeidskosten per eenheid product. Het areaal biologische
landbouw nam in 2005 met 1,3% toe en nadert de 50.000 ha, maar het aantal biologisch producerende bedrijven daalt de laatste jaren. In 2005 werkten er 236.000 personen in de land- en tuinbouw,
bijna 20% minder dan in 1991. Ongeveer 70% betreft gezinsarbeidskrachten. Het opleidingsniveau van
boeren en tuinders verbetert nog steeds: in 1996 had 46% een middelbare of hogere opleiding en in
2005 was dat al 65%.
Productie- en inkomensontwikkeling van de land- en tuinbouwsector
Het productievolume van de land- en tuinbouw was in 2005 iets kleiner dan in 2004 (tabel 2). De totale
productiewaarde nam met 3% toe, dankzij hogere prijzen. De aangekochte goederen en diensten
werden in doorsnee iets duurder en de netto toegevoegde waarde kwam ruim 6% hoger uit. Uit deze
toegevoegde waarde moeten rente, pacht en lonen worden betaald. Het na aftrek hiervan resterende
inkomen, dat in 2004 een historisch dieptepunt had bereikt, herstelde met bijna 15%. Het gemiddelde
bedrijfsinkomen van alle land- en tuinbouwbedrijven (tabel 3) levert een vergelijkbaar beeld op: het
verbeterde van bijna 35.000 euro per bedrijf in 2004 tot 45.000 euro in 2005. Het inkomen van
buiten het bedrijf, dat voor iets minder dan de helft afkomstig is van arbeid, ging enigszins omhoog.
De besparingen zijn meer dan verdubbeld. Aan toeslagen werd ruim 8.000 euro ontvangen. In de
akkerbouw en de melkveehouderij bedroegen de toeslagen in 2004 gemiddeld respectievelijk ruim
16.000 euro en circa 12.500 euro per bedrijf.
Ontwikkelingen in de sectoren
De productiewaarde van de glastuinbouw was in 2005 ongeveer 6% hoger dan in 2004. Vooral de
glasgroenten en de potplanten gaven een stijging te zien. De kosten gingen echter nog sterker
omhoog, vooral door de stijging van de gasprijs van bijna 40%. Rentabiliteit en inkomen stonden
daardoor onder druk. Op de glasgroentebedrijven daalde het gemiddelde inkomen uit bedrijf van ruim
42.000 euro in 2004 tot naar schatting 9.000 euro in 2005. Op de snijbloemenbedrijven en de
VIII

Tabel 2

Bruto productie en toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw,
2003-2005
Waarde (mln. euro)

Index 2005 (2004=100)

2003 (v)

2004 (v)

2000 (r)

volume (r)

prijs (r)

waarde (r)

Totale brutoproductiewaardea)

20.602

20.494

21.096

99,5

103,5

103,0

Aangek. goederen en diensten (-)

11.699

12.264

12.420

99,5

101,5

101,0

2.610

2.606

2.645

101,5

363

374

375

100,5

Afschrijvingen (-)
Heffingenb) (-)
Subsidies (-)
b)

Netto toegevoegde waarde

333

351

311

88,5

6.262

5.601

5.967

106,5

a) incl. loonwerk en hoveniersbedrijven; b) alleen niet productgebonden heffingen en subsidies.
Bron: CBS; raming 2005 LEI.

Tabel 3

Resultaten (1.000 euro per bedrijf) van land- en tuinbouwbedrijven,
2001-2005
2001-2003

2004

2005 (r)

Gezinsinkomen uit bedrijf

(=)

37,8

34,7

45,0

Inkomen buiten bedrijf

(+)

10,0

13,8

14,0

Totaal gezinsinkomen

(=)

47,8

48,5

59,0

Belastingen

(-)

3,7

2,2

3,0

Gezinsbestedingen

(-)

36,3

37,7

38,0

(=)

7,9

8,6

Besparingen

18,0
Bron: Informatienet.

potplantenbedrijven bleef de daling beperkt tot ongeveer 5.000 euro en lagen de inkomens op
respectievelijk circa 45.000 en circa 60.000 euro. De besparingen waren voor de drie groepen
bedrijven gemiddeld negatief. Er zijn grote verschillen tussen de bedrijven; de grootste bedrijven
scoren in de regel het best.
In 35 jaar is het aantal glastuinbouwbedrijven bijna gehalveerd, maar het glasareaal met ruim 40%
toegenomen. Die groei kwam geheel voor rekening van de sierteelt, de oppervlakte groenten is
gedaald.
De productiewaarde van de champignonteelt was in 2005 ongeveer 11% lager dan het jaar
daarvoor. Door de toenemende concurrentie vanuit Polen is de productiewaarde sinds 2000 met meer
dan een kwart teruggelopen. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf daalde van bijna 50.000 euro
in 2004 tot circa 30.000 euro in 2005 en de besparingen werden negatief.
Het aantal bedrijven met champignons is sinds 1971 met bijna 80% verminderd en bedraagt nog
330. Vanaf het midden van de jaren negentig geeft de teeltoppervlakte een daling te zien.
De opengrondstuinbouw toonde in het kalenderjaar 2005 een divers beeld: de productiewaarde van
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de opengrondsgroenten herstelde met 10%, maar de fruitteelt, de bloembollenteelt en de boomteelt
gaven een daling te zien. De ontwikkeling van de inkomens heeft betrekking op oogstjaren en dat
levert een ander beeld op. Van 2004 op 2005 nam het inkomen uit bedrijf van de opengrondsgroentebedrijven sterk toe, terwijl dat van de fruitteelt- en de bloembollenbedrijven eveneens omhoog ging. In
de boomkwekerij bleven de inkomens min of meer gelijk.
In 35 jaar is het aantal bedrijven met opengrondstuinbouw met 70% gedaald, terwijl de gemiddelde
bedrijfsoppervlakte toenam van 2 tot 7 ha.
In 2004 waren de inkomens in de akkerbouw zeer laag, maar in 2005 deed zich een stevig herstel
voor, dankzij (veel) hogere prijzen van aardappelen en uien. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf
verdubbelde, maar bleef desondanks beneden 20.000 euro. De besparingen waren in doorsnee
opnieuw negatief. Op de zetmeelaardappelbedrijven in de Veenkoloniën lag het gemiddelde inkomen
zowel in 2004 als in 2005 tussen 25.000 en 30.000 euro.
Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen is circa 70% lager dan 30 jaar geleden, maar het
aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven is veel minder gedaald.
De resultaten van de melkveehouderij waren in 2005 vrij gunstig. De verwachte daling van de
melkprijs vanwege de wijziging van het EU-zuivelbeleid, bleef beperkt en werd ruimschoots overtroffen
door de compenserende premies. Bovendien gingen de veeprijzen omhoog. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf verbeterde van 44.000 naar 60.000 euro. Anders dan voorheen blijven de inkomens
van de biologische melkveebedrijven de laatste jaren achter bij die van de gangbare bedrijven. Vooral
de grotere melkveebedrijven investeren veel en groeien relatief snel.
Het aantal bedrijven met melkkoeien is sinds 1970 gedaald van een kleine 110.000 naar ruim
23.000. Ook het aantal koeien is afgenomen. Na een aanvankelijk stijging tot ruim 2,5 miljoen in
1984, zijn er nu ruim 1,4 miljoen koeien, een afname van zo’n 28% ten opzichte van 1970.
In de intensieve veehouderij was in 2005 over een breed front sprake van hogere prijzen. Samen
met de daling van de voerkosten leidde dit in de varkenshouderij tot een verdere verbetering van de
toch al vrij gunstige inkomens. Op de fokvarkensbedrijven steeg het gezinsinkomen uit bedrijf tot
110.000 euro. De gesloten varkensbedrijven hadden, met gemiddeld 136.000 euro per bedrijf, het
hoogste inkomen. De inkomens van de vleesvarkenshouders gingen echter omlaag, tot 41.000 euro,
door de hoge biggenprijzen. De inkomens van de legpluimveehouders gaven weliswaar een verbetering te zien, maar bleven in doorsnee negatief. Het gemiddelde inkomen op de vleeskuikenbedrijven,
dat in 2004 slechts een paar duizend euro bedroeg, steeg tot bijna 100.000 euro. De inkomens van
de vleeskalverenbedrijven gingen omlaag.
In de intensieve veehouderij heeft zich de afgelopen decennia een sterke schaalvergroting
voorgedaan; zo telde het gemiddelde varkensbedrijf in 1980 ongeveer 540 dieren en in 2005 bijna
2000.
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Economische en politieke ontwikkelingen
Kernpunten:

• expansie wereldeconomie zet door ondanks olieprijsschok, rooskleurige vooruitzichten
• eurogebied profiteert eveneens, maar vooral sterke groei grote opkomende markten
• tekorten in de VS op termijn onhoudbaar
• Nederlandse economie klimt uit het dal
•	concurrentiepositie Nederland voor het eerst in jaren weer verbeterd, voortgaande groei
export verwacht
• internationaal handelsoverleg wil niet vlotten, wel verdere liberalisering EU interne markt
• institutionele hervorming in de EU belemmerd door afwijzen grondwet

1.1 Economische ontwikkelingen
1.1.1 Mondiaal
In 2005 zette de eerder ingezette opleving in de wereldeconomie door, maar minder krachtig dan in
het jaar ervoor. Fors stijgende olieprijzen remden de bedrijvigheid in de geïndustrialiseerde landen licht
af, maar bezwoeren ook de risico’s van oververhitting van de economie in de Verenigde Staten (VS) en
andere groeilanden (tabel 1.1).
In de VS zette in 2005 de hoogconjunctuur stevig door, ondanks het orkaangeweld in het najaar
en de olieprijsschok. De groei van het BBP-volume kwam uit op 3,5%. Economen beschouwen
het groeibeeld als ongezond, vanwege de overmatige consumptieve bestedingen en een tekort
aan besparingen en investeringen. In een dergelijke situatie is sprake van ongebalanceerde groei.
Macro-economisch bekeken leeft de VS op de pof: de overheidsbegroting vertoont een tekort van
3,5% en er is een zeer groot handelstekort. De Amerikaanse bankpresident Greenspan nam afscheid
met een verdere renteverhoging. Een hogere rente stimuleert consumenten om een groter deel van
het besteedbaar inkomen te sparen, met gunstige effecten op de verhitte economie. Ook vergroot het
de aantrekkingskracht van Amerikaanse overheidsleningen voor buitenlandse kapitaalverstrekkers, wat
gezien de groeiende financieringsbehoefte van belang is.
De Japanse economie vertoonde verder herstel na het matige jaar 2003. Gunstige
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarin het aantal voltijdswerknemers voor het eerst in vijf jaar
weer toenam, droegen bij aan meer consumentenvertrouwen en flinke koopkracht. Het bedrijfsleven
maakt winst, maar heeft wel te maken met forse concurrentie op de Aziatische exportmarkten. Mede
daardoor viel de exportgroei terug van ruim 15% in 2004 tot 5% in 2005. De prijsontwikkeling lijkt na
jaren van deflatie (dalende prijzen) positief uit te komen.
De Chinese economie vormt een motor voor de ontwikkeling in de regio. Het hoge groeitempo wordt
ondersteund door binnenlandse consumptieve bestedingen. Niet alle Chinezen delen in de toegenomen
welvaart: het gemiddelde inkomen per hoofd in de steden was in 2003 ruim driemaal zo groot als
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Tabel 1.1

Economische groeia) naar regio, 2003-2007

Gebied
Wereld

2003
3,8

2004
5,2

2005 (r)
4,3

2006 (p)
4,3

2007 (p)
4,2
2,5

Rijke landen

2,0

3,3

2,6

2,7

w.v. Eurogebied

0,7

2,1

1,3

1,9

2,1

Japan

1,4

2,7

2,5

2,2

1,8

Verenigde Staten

2,7

4,2

3,5

3,2

2,7

Arme landen

6,0

7,4

6,4

6,3

6,1

w.v. Azië

7,5

7,8

7,2

7,2

7,0

w.v. China

9,3

9,5

9,3

8,7

8,2

India

8,3

7,3

6,8

6,8

7,0

Rusland

7,3

7,1

6,0

6,3

5,8

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

1,9

5,5

4,0

3,6

3,6

w.v. Brazilië

0,5

4,9

3,2

3,6

3,6

Midden-Oosten en Noord-Afrika

3,0

8,6

5,2

5,1

4,8

Turkije

5,8

8,9

5,0

5,2

5,1

Sub-Sahara Afrika

3,0

4,3

5,0

6,0

5,5

a) Groei van het BBP-volume in % per jaar.
Voor alle tabellen geldt: v = voorlopig, r = raming, p = prognose.

Bron: Europese Commissie (2005a).

op het platteland en het verschil groeit (Shane en Gale, 2004). Macro-economisch beleid, gericht op
meer flexibiliteit in wisselkoersen en kapitaalbewegingen en op het beperken van investeringen, dient
de Chinese economie op een groeipad te brengen dat op de lange termijn houdbaar is. De groei in
Latijns-Amerika bleef op niveau, mede door een sterke vraag naar olie, koffie en andere grondstoffen
waarover de regio beschikt. Brazilië en Chili zijn gebaat bij de toegenomen macro-economische
stabiliteit. De Russische economie profiteerde van hogere opbrengsten van de olie- en gasexport,
evenals Nigeria en de olieproducerende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In Zuid-Afrika
ondersteunde een koersdaling van de rand de export- en groeiprestatie. De overige landen in Afrika
beneden de Sahara presteerden zeer zwak.
Behoorlijke groei in het wereldhandelsverkeer
Parallel aan de bedrijvigheid vertraagde de groei van het wereldgoederenverkeer van krap 11% in
2004 naar ruim 7% in 2005 (CPB, 2006a). Tabel 1.2 laat zien dat de handel de komende jaren naar
verwachting over de volle breedte aantrekt. Tot de meest opvallende groeifactoren behoorden de
stevige vraag op de wereldgoederenmarkten van de netto-exporteurs van olie en de volumegroei
van de Chinese export met liefst 25% (EC, 2005a). Dit laatste houdt sterk verband met de afloop
van het multivezelakkoord in het kader van de liberalisering van de wereldwijde textielmarkt.
Forse belemmeringen voor de kledingexport naar de EU vielen daardoor weg. Producten uit China
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Tabel 1.2

Kerngegevens wereldmarkt, 2003-2007
2003

2004

2005 (r)

2006 (p)

2007 (p)

Mutaties t.o.v. voorgaande jaar (in %)
Wereldhandelsvolume goederen

6,4

10,8

7,4

9,0

9,0

Consumentenprijs G3a) (CPI)

1,8

2,1

2,4

2,25

1,75

Wereldhandelsprijs (dollar)

9,5

9,5

5,7

1,5

-1,0

Grondstofprijzen excl. energie (dollar)

-4,6

9,7

10,0

10,0

2,5

Ruwe olieprijs (Brent, dollar per vat)

28,8

38,2

54,4

60,0

55,0

Eurokoers (dollar per euro)

1,13

1,24

1,24

1,20

1,20

2,3

2,1

2,2

2,75

2,75

Niveaus

Rente in de eurozone, zesmaands (%)
a) G3= Verenigde Staten, eurogebied, Japan.

Bron: Europese Commissie (2005a), CPB (2006a).

overstroomden de Europese markt, totdat de EU met China een akkoord bereikte over een beperking
van de handel. De verliezers van het gewijzigde textielbeleid waren onder meer textielproducenten in
Noord-Afrika.
Dollar klimt, Europese prijsconcurrentiepositie verbetert
De dollar herwon in 2005 wat hij in 2004 aan kracht verloor. Over heel 2005 kwam de dollar uit op
1,24 dollar per euro, gelijk aan het gemiddelde over 2004. Na een piek in de koers op 1,36 dollar
per euro in december 2004, keerde de dollar geleidelijk terug tot onder de 1,25 dollar per euro
in het voorjaar van 2006. De munten van de meeste geïndustrialiseerde landen deinden mee met
de geleidelijke appreciatie van de dollar, het pond uitgezonderd. Figuur 1.1 toont het koersverloop
van de dollar en enkele andere munteenheden. Met ingang van juli 2005 is de renimbi, munt van
de vierde exporteur China, niet langer exclusief gekoppeld aan de dollar, maar aan een mandje van
munten. In het licht van een wat kunstmatige overwaardering leidde de toegenomen flexibiliteit zoals
verwacht tot een lichte appreciatie (3%) ten opzichte van de dollar en een klim van 11% tegen de
euro. De appreciatie van de reaal, de munteenheid van ‘s werelds vijfde agrarische exporteur Brazilië,
zette afgelopen jaar fors door, vooral ten opzichte van de euro. Agrarische exporteurs werden
gecompenseerd door hogere prijzen voor de grondstoffenuitvoer (OESO, 2005).
Het is niet eenvoudig vast te stellen hoe de wisselkoersbewegingen doorwerken op de
winstgevendheid in het Nederlandse agrocomplex, dat sterk leunt op import van landbouwgrondstoffen
en uitvoer van eindproducten. De opwaartse druk op de grondstofprijzen en een sterkere dollar
resulteerden in een kostenstijging van de invoer voor de veevoer- en levensmiddelenindustrie. De
buitenlandse afzet kreeg echter een duwtje in de rug, door een daling van de eurokoers zowel in
nominale als reële termen. Koersontwikkelingen in reële termen worden doorgaans afgemeten
aan de arbeidskosten per eenheid product. Deze stegen in 2005 met 1,8% in de EU en met
3,1% in de VS, waarmee exporteurs in de EU een broodnodige verbetering realiseerden van hun
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Figuur 1.1

Ontwikkeling wisselkoersena) ten opzichte van de euro (2002=100) in
enkele grote agrarische exportregio's, 2004-2006
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a) Maandkoersen; b) m.i.v. juli 2005 is de Chinese munt niet langer exclusief gekoppeld aan
de dollar, maar aan een mandje van munteenheden.
Bron: DNB.

concurrentiepositie ten opzichte van Amerikaanse bedrijven. De combinatie van een grotere toename
van de arbeidsproductiviteit en een matiger loonontwikkeling in de EU leverde voor Europese producten
een reële concurrentieverbetering op van 1,3%. Het exportbevorderende effect daarvan is vergelijkbaar
met een koersdaling van de euro met 2 cent in 2005.
Prijspeil stabiel ondanks olieprijsschok
Tussen eind 2004 en eind 2005 is de olieprijs gestegen, met ruim 50% in dollars en zelfs 60% in
euro’s. De gemiddelde prijs van een vat Brent olie kwam in 2005 uit op 55 dollar. In het voorjaar van
2006 lag de prijs boven de 70 dollar. Hoewel historisch hoog, liggen de prijzen ruim 35% onder de
records van begin jaren tachtig, wanneer het algemene prijspeil in beschouwing wordt genomen.
De orkaan Katrina in het zuidoosten van de VS zorgde voor een forse uitval van productie- en
raffinagecapaciteit in de VS. Daarnaast droegen politieke spanningen in het Midden-Oosten, met name
rond Iran, bij aan de hoge prijs. Verder is de Irakese productie nog niet op historisch niveau. Door de
opleving van de wereldeconomie is de vraag naar energie flink toegenomen. Voor komend jaar wordt
rekening gehouden met prijzen van 55 à 60 dollar per vat.
De olieprijsschok heeft geen einde gemaakt aan de periode van prijsstabiliteit van de laatste
jaren. De belangrijke kerninflatie bleef zowel in de VS als het eurogebied beneden 2%. De kerninflatie
beschrijft de prijsbewegingen van alle producten behalve energie en landbouwgrondstoffen, waarvan
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de prijzen scherp kunnen variëren door respectievelijk wisselingen in de niveaus van olieprijzen en de
oogstomvang. De kerninflatie biedt daardoor een meer constante maatstaf voor de prijsstabiliteit. De
prijzen (in dollars) van voedsel en landbouwgrondstoffen stegen met 7%, fors minder dan vorig jaar. Uit
de lage kerninflatie in 2005 is te concluderen dat hogere olieprijzen maar beperkt doorwerkten naar
niet-olieproducten. De voornaamste reden is dat de lonen niet werden aangepast. Gezien de sterke
internationale concurrentie wordt ook in 2006 maar een bescheiden stijging van het prijspeil voorzien.
Rooskleurige vooruitzichten
De vooruitzichten voor de mondiale economie in 2006 en 2007 zijn rooskleurig. Er is sprake van een
breed gedeelde verwachting van robuuste groei in de VS, Japan, het eurogebied en de belangrijkste
opkomende landen (EC, 2005a; OESO, 2005). De wereldhandel groeit naar verwachting met tenminste
7%. Bij de huidige niveaus zullen de energieprijzen geen roet in het eten gooien, maar verdere toename
zet wel degelijk een rem op de groei. Voor prognoses met een termijn van twee jaar zijn er belangrijke,
macro-economische onzekerheden in de wereldeconomie. Het Amerikaanse handelstekort is op termijn
onhoudbaar en wordt problematisch als het rendement op (veelal geleend) kapitaal gaat teruglopen. Dat
leidt onvermijdelijk tot een aanpassing van de consumentenvraag. Tegenover het tekort in de VS staat
een fors handelsoverschot van China en andere landen. Die situatie wordt als problematisch gezien als
het handelsverschil gebaseerd is op kunstmatige concurrentieverschillen. Voor China wordt dan gewezen
op een munt die 10 à 15% is ondergewaardeerd en op beperkingen op de kapitaalmarkt (Economist,
2006). Als het komt tot een correctie van de concurrentieverhoudingen dan bepaalt de omvang van de
koersdaling van de dollar de negatieve effecten voor Europese exporteurs.
1.1.2 Europese Unie
In de EU werd in 2005 matig geprofiteerd van de wereldwijde expansie, zoals blijkt uit tabel 1.3. De
groei van het BBP-volume kwam uit op 1,5% in de EU-25 en 1,3% in het eurogebied en bleef daarmee
in beide regio’s krap 1 procentpunt achter bij de langetermijnverwachting. Tijdens eerdere perioden
van opleving in de wereldeconomie kon de uitvoer als aanjager dienen voor binnenlandse bestedingen
in de EU. Ook in 2005 leverde het eurogebied een goede uitvoerprestatie, ondersteund door een
verbetering van de Europese prijsconcurrentiepositie ten opzichte van de VS. Maar het aantrekken
van de binnenlandse bestedingen stuit op structurele belemmeringen in enkele grote Europese landen
(arbeidsmarktbeleid in Duitsland, Italië en in mindere mate Frankrijk). Tekenend voor het flauwe herstel
is de vlakke ontwikkeling van de industriële productie. De prestaties in de EU-25 bleken over de gehele
linie iets beter.
Binnen het eurogebied werden in 2005 hoge groeicijfers gerealiseerd in onder meer Ierland (4,4%),
Griekenland (3,5%) en Spanje (3,4%). Het herstel werd in deze landen ondersteund door een scherpe
groei van de investeringen en een bloeiende consumptievraag door huishoudens. De Nederlandse
economie presteerde zwak, in de EU-25 deden alleen Oostenrijk, Duitsland, Italië en Portugal het
slechter. In de Baltische staten versnelde de economische groei naar niveaus van 7% in Litouwen tot
ruim 9% in Letland. Andere uitschieters zijn Tsjechië en Slowakije met groeicijfers rond 5%.
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Tabel 1.3

Prognoses (%) van economische groei, inflatie en werkloosheid in de EU,
2005-2007
Economische groeia)

Inflatieb)

Werkloosheidc)

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

EU-25

1,5

2,1

2,4

2,3

2,2

1,9

8,7

8,5

8,1

EU-15

1,4

2,0

2,2

2,3

2,2

1,9

7,9

7,7

7,4

Duitsland

0,8

1,2

1,6

2,0

1,6

1,1

9,5

9,3

9,1

Frankrijk

1,5

1,8

2,3

2,0

2,1

1,9

9,6

9,3

8,9

Verenigd Koninkrijk

1,6

2,3

2,8

2,4

2,2

2,0

4,6

4,9

4,7

Italië

0,2

1,5

1,4

2,2

2,1

1,9

7,7

7,6

7,5

a) Groei BBP-volume; b) consumentenprijsindex (CPI); c) in procenten van de beroepsbevolking.
Bron: Europese Commissie (2005a).

Arbeidsmarkten
De werkgelegenheid reageert met forse vertraging op de conjunctuur. Tijdens de periode van afkoeling
in 2001-2003 hielden bedrijven hun werknemers lang vast, om de kosten van het afvloeien en weer
aannemen van personeel te beperken. De laatste jaren was er, volgens cijfers van de Europese
Centrale Bank, in het eurogebied alleen in de dienstensector sprake van een nettogroei van de
werkgelegenheid. In de landbouwsector nam het aantal banen af met circa 2% in 2003 en 0,7% in
2004. In het eurogebied was in 2005 8,6% van de beroepsbevolking werkloos, een vol procent minder
dan in de jaren ‘90. De verschillen in werkgelegenheidsgroei tussen de lidstaten waren groot. Landen
als Griekenland en Spanje realiseerden groei tot 3%, terwijl de arbeidsvraag kromp in Frankrijk en
Nederland (-1,5%). Pogingen om in Frankrijk de jongerenwerkloosheid tegen te gaan door grotere
arbeidsflexibiliteit strandden na massale demonstraties. In Spanje kreeg het arbeidsaanbod een stevige
(fictieve) impuls door de eenmalige mogelijkheid voor 700.000 (illegale) arbeidsmigranten toe te treden
tot de formele arbeidsmarkt.
De lonen stegen in 2005 in het eurogebied als geheel met 1,8%. In enkele landen, waaronder Spanje
en Portugal, blijft de productiviteit achter bij de lonen. Duitsland realiseerde een forse verbetering van
de concurrentiepositie door een reële loondaling en een verbeterde productiviteit.
Lage rente en inflatie, begrotingstekorten
Door de lage bezettingsgraad en de ontspannen situatie op de arbeidsmarkt, kwam de prijsstabiliteit
in het eurogebied niet in gevaar door de olieprijsschok. De kerninflatie vertoonde zelfs een dalende
trend. Onder deze omstandigheden kon de Europese Centrale Bank in 2005 de ruime geldpolitiek
doorzetten met lage rentestanden die het economisch herstel bevorderen. In december werd een kleine
renteverhoging (tot 2,25% voor de korte bankrente) doorgevoerd. De reële rente in het eurogebied is nog
altijd zeer laag. In Duitsland, Spanje, Griekenland en Portugal kwam het begrotingstekort van de overheid
uit boven de 3%-norm. De tekorten namen in vele lidstaten licht toe onder invloed van de conjuncturele
ontwikkeling. Begin vorig jaar werd de begrotingsdiscipline onder het stabiliteits- en groeipact versoepeld.
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1.1.3 Nederland
De groei van de Nederlandse economie viel terug van 1,7% in 2004 naar 0,9% in 2005 bij matige
inflatie, een lichte daling van de werkgelegenheid en een teleurstellend, maar positief uitvoersaldo
(tabel 1.4). Volgens de vooruitzichten van het CPB biedt 2006 de omslag naar definitief herstel van de
periode van laagconjunctuur die sinds midden-2000 heeft aangehouden.
Gebrekkige binnenlandse vraag verhinderde dat de zwakke economische opleving van 2004 een
vervolg kreeg in 2005. Verdere groei van de particuliere consumptie in 2005 werd ondergraven
door een gemiddelde daling van het reëel beschikbaar huishoudinkomen met 1%. Voor investeringen
in machines en andere kapitaalgoederen ontbrak bij veel bedrijven de noodzaak gezien de lage
bezettingsgraad. De uitvoer was de kurk waar de economie op drijven moest. Er werden voor
wederuitvoer 11% meer importgoederen overgeslagen dan het jaar ervoor, waardoor de waarde
van de wederuitvoer steeg naar een record van 281 miljard euro. De toename van de uitvoer van
Nederlands fabrikaat bleef beperkt tot ruim 2%.

Tabel 1.4

Kengetallen van de Nederlandse economie, 2002-2007
2002

2003

2004

2005
(v)

2006
(p)

2007
(p)

Niveaus
Saldo lopende rekening (in % BBP)

6,5

7,0

7,3

7,7

7,5

7,75

Werkloze beroepsbevolking (1.000 personen)

302

399

479

483

445

370

4

5

6

7

6

5

-2,0

-3,1

-2,1

-0,6

-0,9

-0,4

Bruto binnenlands product

0,1

-0,1

1,7

0,9

2,75

3,0

Particuliere consumptie

0,9

-0,7

0,0

0,3

-2,0

1,25

Bedrijfsinvesteringen (exclusief woningen)

-7,2

-4,6

3,3

0,3

8,0

5,0

Goederenuitvoer (exclusief energie)

2,0

3,2

9,4

6,3

8,25

9,25

Goedereninvoer

0,4

3,6

9,0

5,6

8,0

8,25

Loonsom per werknemer marktsector

5,5

4,3

3,5

1,5

0,75

1,75

Consumentenprijsindex

3,4

2,1

1,2

1,7

1,25

1,25

Goederenuitvoer

-2,6

-2,4

-0,7

0,3

1,25

-0,5

Goedereninvoer

-4,6

-3,2

0,6

3,5

3,5

-1,0

Werkloze beroepsbevolking (in % beroepsbevolking)
EMU-saldo collectieve sector (in % BBP)
Volumes (mutaties in % per jaar)

Prijzen (mutaties in % per jaar)

Bron: CPB (2006a).
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Meer bedrijvigheid in bouw en dienstverlening, licht dalende activiteit in landbouw
Terwijl de toegevoegde waarde bij industriële producenten in 2005 terugliep met 1%, concentreerde
de toename in bedrijvigheid zich in de bouw en de dienstensector (CBS, 2006a). De commerciële
dienstverlening groeide ruim 2%, onder meer doordat de groothandel profiteerde van de toename
in de wederuitvoer. Het volume van de activiteiten rond landbouw en visserij, in 2004 met circa 5%
expansie de snelst groeiende activiteit, liep terug met 0,3%.
De economische groei in Nederland versnelt naar verwachting naar 2¾% in 2006 en 3% in 2007
(CPB, 2006a). Daarmee overtreft de Nederlandse groei voor het eerst sinds de eeuwwisseling die
in het eurogebied, die wordt geraamd op circa 2%. De particuliere consumptie trekt aan met 1½%
in 2006 door de groeiende koopkracht in huishoudens. In 2006 plukt de Nederlandse economie de
vruchten van de grootschalige herordening van de overheidsfinanciën: in enkele jaren is een fors
overheidstekort omgebogen naar een verwacht licht positief begrotingssaldo in 2006, waardoor de
regering met lastenverlichting en investeringen in de infrastructuur de economie kan stimuleren. De
exportgroei van producten van eigen bodem versnelt tot 4% onder invloed van dalende arbeidskosten
per eenheid product en de appreciatie van de dollar.
1.1.4 Ontwikkeling Nederlandse agrosector
Het aandeel van de primaire landbouw in de Nederlandse economie halveerde geleidelijk vanaf circa
5% in de jaren zeventig, naar ruim 2,5% in de periode 2000-2005 (OESO, 2006). Dit is vooral het
gevolg van een bij de rest van de economie achterblijvende groei, een verschijnsel dat zich overigens
pas vanaf begin jaren negentig voordeed. Tot die tijd deed de landbouw niet onder voor de rest van
de economie (Stolwijk, 2004). De achterblijvende groei is vooral het gevolg van een steeds knellender
milieubeleid en veranderingen in het Europese landbouwbeleid. Het belang van het totale agrocomplex
zakte terug tot ruim 10%, ondanks de groei afgelopen jaren als gevolg van toenemende activiteiten
rondom de verwerking van buitenlandse grondstoffen (zie par. 4.1).
De groei zit in de dienstensector, die gemiddeld uitkwam in de orde van 3% per jaar, terwijl de
industriële productie afnam (denk aan het verplaatsen van banen in de elektronische industrie en
voertuigenproductie naar lagelonenlanden). Voor de groep van OESO-landen als geheel kwam de reële
groei van de toegevoegde waarde in de primaire landbouw uit op 1% sinds 1991, tegen 2,5% voor
industriële sector en 3% voor diensten (OESO, 2006).
De handel (in waarde gemeten) in voedsel en dranken groeide in 2005 met 3 à 4%, tegen 5 à
15% groei voor chemische en industriële producten en 25 à 30% groei voor grond- en brandstoffen
(CBS, 2006b). De verschillen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op oliegedreven
prijseffecten. Afgemeten aan de totale goederenhandel neemt Nederland een positie in als zesde
exporteur en achtste importeur in de wereld (WTO, 2006). Door de hoge prijzen voor energie
en landbouwgrondstoffen groeide de importvraag in waardetermen relatief snel. Toch nam het
handelsoverschot toe tot 7,7% van het BBP.
De particuliere consumptie als geheel kende in 2005 een lichte groei van 0,3%, maar het aandeel
van voedings- en genotmiddelen in de bestedingen van consumenten lijkt het afgelopen jaar te zijn
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afgenomen (CPB, 2006). Voor een indicatie van de ontwikkeling in de binnenlandse vraag naar
eindproducten uit het agrocomplex wordt de omzet in de detailhandel bekeken. De omzetdaling
in de voedings- en genotmiddelenwinkels was met 0,5% ruim tweemaal zo groot als de terugval
in totale omzet (CBS, 2006c). De prijzenslag in de supermarkten, aangewakkerd door een daling
van het besteedbaar huishoudinkomen, leidde tot een prijsdaling van 0,8% in de supermarkten en
teruglopende afzet in de speciaalzaken (CBS, 2006c). Voedingswinkels profiteerden veel minder
dan nonfoodwinkels van de opleving in de bestedingen van consumenten in januari 2006. Het geld
werd voornamelijk aan kleding en elektronische apparatuur besteed. In de voedingsbranche ging een
omzetgroei van ruim 3% in januari 2006 (tegen 7% in non-foodwinkels) gepaard met een prijsstijging
van ruim 1%. Het prijseffect houdt er voornamelijk verband mee dat consumenten weer overstappen
naar duurdere producten, zoals A-merken.

1.2 Politieke en institutionele ontwikkelingen
1.2.1 Europese Unie
In het voorjaar van 2005 bleek bij een volksraadpleging onder Franse en Nederlandse burgers
geen meerderheid te bestaan voor de voorgestelde Europese grondwet. Voor beide landen was
dat aanleiding om het verdrag niet te ratificeren, wat 14 lidstaten wel deden. Omdat alle 25 landen
moeten instemmen, verloor het bekrachtigingproces het politiek momentum. Het doel van een nieuwe
juridische grondslag voor de Europese Unie staat nog overeind, maar het is nog onduidelijk of men
met dezelfde tekst verder gaat. Met de institutionele aanpassingen uit het verdrag werd onder meer
beoogd de Unie beter bestuurbaar te maken en de rol van de Europese volksvertegenwoordiging
te versterken. Onder andere het verlenen van zeggenschap aan het Europees Parlement over het
gemeenschappelijk landbouwbeleid is, met alle andere wijzigingen, voorlopig van de baan.
Zuidoost-Europa volgend uitbreidingsgebied
Er wordt toegewerkt naar toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie in uiterlijk 2008. In
Nederland heeft de Tweede Kamer het verdrag intussen goedgekeurd, maar de behandeling in
de Eerste Kamer is verdaagd tot na de verschijning van een monitoringsrapport van de Europese
Commissie. In 2005 zijn voorts de toetredingsonderhandelingen met Kroatië en Turkije geopend
en is het kandidaat-lidmaatschap toegekend aan Macedonië. Begin 2006 benadrukte EU-voorzitter
Oostenrijk dat de toekomst van de andere landen op de westelijke Balkan, te weten Albanië, BosniëHerzegovina, Servië en Montenegro en Kroatië, ook in de Europese Unie ligt. Op toenadering door de
Oekraïne werd afhoudend gereageerd.
Moeizaam akkoord Financiële Perspectieven 2007-2013
Met een vertraging van negen maanden werd in april 2006 een akkoord gesloten over de
meerjarenbegroting van de EU. De begroting neemt absoluut toe tot 864,4 miljard, maar krimpt relatief
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tot ongeveer 1% van het bruto nationaal inkomen van de EU, zoals diverse landen wensten. Het Europees
Parlement heeft een tussentijdse herziening van de begroting in 2008/2009 bedongen, waarbij onder
meer de landbouwuitgaven zullen worden bekeken (zie ook par. 3.1.4). Aan het compromis gingen forse
discussies vooraf over de omvang van de begroting en de hoogte van de nettobijdrage van de lidstaten.
Nederland speelde een hoofdrol in het gekrakeel, dat culmineerde in het aanbod van premier Blair om de
ooit door Thatcher bedongen ‘rebate’ (teruggave) met 10,5 miljard euro te verlagen (Agra Europe, 2005).
De uiteindelijke begroting is fors lager dan eerdere voorstellen. Er worden miljarden euro’s beknibbeld op
de Lissabon-strategie (zie onder) en op internationale samenwerking.
Lissabon-strategie moet Europees stelsel redden
De doelstelling van het ‘Lissabon-programma voor groei en werkgelegenheid’ behelst een
modernisering van de Europese economie zodat het zogenaamde ‘Europees Sociaal Model’ behouden
kan worden. Dit model werd voor het eerst gedefinieerd tijdens de Europese Raad van Barcelona
in maart 2002 en is gebaseerd op ‘goede economische prestaties, een hoog niveau van sociale
bescherming en onderwijs, en een sociale dialoog’. De Europese Raad heeft in maart 2006 de ambitie
geformuleerd om tot 2010 elk jaar twee miljoen nieuwe banen te scheppen. Dit jaar en volgend jaar
komen er naar verwachting 1,6 miljoen banen bij, ofwel een groei van 1% (EC, 2005a).
In juli 2005 heeft de Europese Commissie een achttal gemeenschappelijke acties gepresenteerd
die het communautaire Lissabon-programma tot 2010 opnieuw vorm moeten geven. Tot de acties
behoren het verhogen van de uitgaven voor kennis en innovatie in Europa, de voltooiing van de interne
markt voor diensten en het verwijderen van obstakels voor fysieke, academische en arbeidsmobiliteit
(EC, 2005c). Voor wat betreft kennis en innovatie blijkt dat de EU ver achterloopt bij andere grote
economieën en bij haar eigen Lissabon-doelstellingen. Zo gaf de EU in 2003 1,3% van het bruto
nationaal product uit aan onderzoek en ontwikkeling, terwijl de doelstelling voor 2010 3% is. Ter
vergelijking: de VS en Japan gaven respectievelijk 2,7 en 3,2% uit aan onderzoek, terwijl China en
Rusland op hetzelfde niveau als de EU zaten (OESO, 2006).
Eenwording Europese dienstenmarkt verloopt moeizaam
De eenwording van de Europese dienstenmarkt is een heet hangijzer sinds toenmalig Eurocommissaris
Bolkestein in 2004 de ‘dienstenrichtlijn’ presenteerde. De richtlijn beoogt het concurrentievermogen
te vergroten van de Europese dienstensector, die goed is voor 70% van de werkgelegenheid in de
EU. In reactie op bezorgde geluiden in de (oude) lidstaten over het verlies van werkgelegenheid voor
ambachtslieden aan laagbetaalde dienstverleners uit de nieuwe lidstaten, legde de Commissie een
sterk verwaterd voorstel op tafel. Volgens het oorspronkelijke voorstel hoeven bedrijven alleen te
voldoen aan regelgeving in het land van oorsprong, wanneer ze elders in de EU diensten verlenen.
In het huidige voorstel is het land-van-oorsprong-beginsel geschrapt en moet de dienstverlener zich
houden aan de geldende regelgeving in het land waar hij zijn diensten wil verlenen, maar mogen de
bestemmingslanden slechts regels stellen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en veiligheid voor
mens en milieu. Een aantal diensten is echter uitgezonderd van de werkingssfeer van de richtlijn, zoals
de gezondheidszorg, financiële diensten (banken, verzekeringen) en vervoersdiensten. De Raad van
Ministers en het Europese Parlement zijn nu aan zet.
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Midden- en Oost-Europese werknemers eenvoudiger toegang tot agrarische arbeidsmarkt
De EU-landen zullen uiterlijk in 2011 hun grenzen geheel openstellen voor werknemers uit andere
lidstaten. Vanaf mei 2006 zal het kabinet-Balkenende-II de belemmeringen voor het aanstellen van
werknemers uit de nieuwe lidstaten in stappen verminderen. Per bedrijfstak wordt bekeken of een
toets, die werkzoekenden uit Nederland en de ‘oude’ lidstaten bevoordeelt, kan worden geschrapt. De
agrarische sector, die kampt met onvoldoende arbeidsaanbod voor seizoenswerk, kan hiervan direct
profiteren. Het kabinetsbesluit is mede ingegeven door een toenemende vraag naar arbeid. Uitstel zou
bovendien kunnen leiden tot illegale constructies en een toename van het aantal zelfstandigen, die zich
reeds vrij in Nederland mogen vestigen. Het kabinet is zich bewust van de zorgen van de vakbonden over
verdringing op de arbeidsmarkt, maar tot nu toe komen uit de landen die al vrij verkeer van werknemers
toestaan - Ierland, Groot-Brittannië en Zweden - geen signalen van verdringing (SZW, 2006).
1.2.2 Nederland
Landbouw, natuur en voedselkwaliteit in 2006
Het jaar 2006 is het laatste volledige kalenderjaar van het kabinet-Balkenende. Hierin moeten de
gevolgen van eerder gemaakte beleidskeuzes duidelijk worden. Op het gebied van landbouw betekent
dit: minder administratieve lasten, meer ruimte voor provincies om beter te kunnen inspelen op
regionale wensen en meer invloed van burgers en consumenten op de voedselproductie. Enkele
hoofdpunten van het LNV-beleid voor 2006 zijn hieronder weergegeven.
Per 1 januari 2006 is het nieuwe mestbeleid van kracht geworden, met proefprojecten voor
mesttransport en mestverwerking. In de visserijsector wordt begonnen met een grote sanering
(inkrimping van de kottervisserij met 20% en de IJsselmeervisserij met 50%). Binnen het thema
voedsel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de sturende werking van de prijs voor biologische
producten. Hiervoor worden in een klein gebied de prijzen kunstmatig laag gehouden. Wat betreft
het plattelandsbeleid worden in 2006 de laatste voorbereidingen gepleegd voor de inwerkingtreding
van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) dat in 2007 officieel van start gaat. Daarnaast
wordt het nieuwe plattelandsontwikkelingsplan (POP-2), voor de periode 2007-2013, vastgesteld.
Het natuurbeleid staat geheel in het teken van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS),
waarvoor ruim 3.800 hectare nieuwe grond wordt verworven en ruim 6.300 hectare opnieuw wordt
ingericht. Daarnaast worden in 2006 de Nederlandse Natura 2000-gebieden formeel aangewezen,
inclusief de bijbehorende instandhoudingdoelen. Tot slot werkt men binnen het soortenbeleid met
ingang van 2006 met de ‘leefgebiedenbenadering’, waarbij bepaalde gebieden een beschermde status
krijgen vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren- of plantensoorten. Voorheen werden er nog
voor elke soort afzonderlijk plannen gemaakt (LNV, 2005a).
Kiezen voor landbouw
In september 2005 heeft de minister van LNV namens het Kabinet de nota Kiezen voor Landbouw
aangeboden aan de Tweede Kamer (LNV, 2005b). De nota spitst zich toe op de primaire landbouw
en spreekt vertrouwen uit in de toekomst van de agrarische sector. Vooral voor de (glas)tuinbouw
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worden nog goede perspectieven gezien. Het doel van de nota is het ondersteunen van de keuzes
die ondernemers moeten maken wat betreft de toekomst van hun bedrijf. Hiertoe geeft de nota
een realistisch beeld van de te verwachten ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen. Een verdere
vermindering van de ondersteuning door de overheid vormt een belangrijk element van de toekomstige
ontwikkelingen. In de nota wordt, naast verbreding, kostprijsverlaging door schaalvergroting als een
belangrijke mogelijkheid gezien om de continuïteit van bedrijven veilig te stellen.
De aanpak past in het algemene streven van het Kabinet om meer verantwoordelijkheid te leggen
bij burgers en bedrijven zelf. De rol van de overheid is vooral begeleidend en faciliterend, waarbij
ondernemers de ruimte krijgen en de overheid het publieke belang borgt (LNV, 2006). Wat betreft de
agrosector komt dit bijvoorbeeld tot uiting in het streven het aantal gedetailleerde voorschriften terug
te brengen en in plaats daarvan scherpe doelen te formuleren. De wijze waarop deze doelen worden
gerealiseerd is aan de ondernemers in de agroketen. In 2006 zal deze werkwijze worden toegepast op
de beleidsterreinen dierenwelzijn en diergezondheid. Andere concrete acties die volgen uit de nota zijn
onder meer het starten van een discussie over de toekomst van de melkquotering en over de invulling
van de inkomenstoeslagen. Er is kritiek op de sturingsfilosofie uit de nota, die sterk de nadruk legt op
de verantwoordelijkheid van ondernemers en consumenten. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de
publieke belangen bij die benadering voldoende zijn gewaarborgd (LNV, 2006).
Vogelgriep
Sinds begin 2004 heerst in Azië een epidemie van vogelgriep (Aviaire Influenza) onder pluimvee. De
epidemie wordt veroorzaakt door het vogelgriepvirus H5N1 en heeft zich intussen tot Europa en Afrika
uitgebreid. Uitbraken van vogelgriep zijn onder andere gemeld in Duitsland, Frankrijk, Roemenië en
Zweden. De vogelgriep wordt op Europees niveau aangepakt. Minister Veerman heeft in februari 2006
in Brussel toestemming gekregen voor het preventief vaccineren van hobbypluimvee, biologische
legkippen en legkippen met vrije-uitloop in Nederland. De Nederlandse pluimveehouders zijn echter
terughoudend met vaccinatie vanwege de hoge kosten en de administratieve rompslomp.
Daarnaast valt niet te garanderen dat ingeënt pluimvee niet wordt geruimd in het geval van een
vogelgriepuitbraak. Overigens lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken.
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Agenda van de internationale landbouwpolitiek
Jaar

Orgaan

Agenda

EU

Finland neemt voorzittershamer over van Oostenrijk.

EU

 oorstellen voor hervorming marktordening wijn, groenten en
V
fruit, granen.

WTO

 treefdatum voor afronden Doha-ronde over liberalisering handel
S
in landbouw- en industriële goederen en diensten.

EU

 eplande uitbreiding van de EU-25 met Bulgarije en Roemenië (op
G
voorwaarde van ratificatie door 11 lidstaten in 2006).

2007

EU

Evaluatie Mid Term Review Europese landbouwbeleid.

2008

UNFCCC

Aanvang van de wereldhandel in emissierechten voor CO2.

2009

EU

 olledig vrije invoer (zonder tarieven of quota) uit de minst
V
ontwikkelde landen, ook voor suiker, rijst en bananen.

EU

Start van de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water.

2011

EU

Vrij verkeer van werknemers binnen de EU-25.

2012

UNFCCC

 olgens het Kyoto Protocol zijn de emissies van broeikasgassen
V
verminderd tot 5,2% (EU: 8%) onder niveau 1990.

EU

Implementatie van welzijnsstandaarden in de pluimveesector (in
NL al in 2008).

2006
Juli

December

2007

2015

FAO

VN

 et aantal ondervoede mensen op de wereld is t.o.v. 1995
H
gehalveerd tot 400 miljoen (afspraak Wereldvoedseltop 1996).
De acht Millenniumdoelstellingen moeten zijn gehaald.
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Landbouw en voedsel in de wereld
Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•

plantaardige productie daalt, dierlijke groeit
vogelgriep zorgt voor hogere vleesprijzen
zuivelprijzen blijven hoog
hongerbestrijding vergt grotere aandacht voor rurale gebieden
productie biobrandstoffen legt druk op grondgebruik
aandeel EU in agrarische handel neemt toe
belang BRIC-landen in agrarische productie en handel groeit
EU-regels dierenwelzijn leiden tot hogere kostprijs

2.1 Voedselvraag en -aanbod
2.1.1 Productie- en prijsontwikkelingen
In 2005 nam de agrarische productie wederom toe, vooral door een groei van de dierlijke productie.
De plantaardige productie is daarentegen voor het eerst sinds een aantal jaren gedaald. Dat blijkt ook
de FAO-cijfers over de ontwikkeling van de productie per hoofd van de bevolking. Deze daalde in 2005
voor het eerst sinds 2000, vooral door de afname van de plantaardige productie. Deze was in Europa
en Noord-Amerika het grootst. De dierlijke productie bleef per hoofd van de bevolking wereldwijd
vrijwel gelijk aan die in 2004.
Hogere prijzen plantaardige producten
De graanoogst in de wereld bleef in 2005 ruim 2% achter bij het recordjaar 2004, maar lag wel
boven het gemiddelde van de laatste jaren (tabel 2.1). Vooral in de belangrijke exporterende landen
in Noord-Amerika en Europa liep de productie van voedergranen fors terug, in Europa met ongeveer
15%. Tegenover de productiedaling stond een lichte toename van het verbruik wereldwijd, zodat
de graanvoorraden enigszins daalden. In vergelijking met de langetermijntrend is de voorraad laag.
De graanprijzen zijn dan ook iets hoger dan in 2004, maar de prijsontwikkeling verschilt per regio.
De prijsstijging van Amerikaans graan bleef beperkt door een dalende importvraag en een groot
aanbod van voedertarwe in de regio rond de Zwarte Zee (FAO, 2005). De prijzen van Argentijns graan
daarentegen stegen fors vanwege de kleinere oogst.
De prijzen voor oliezaden staan onder druk. Na de forse groei van de productie in 2004 nam het
aanbod in 2005 opnieuw toe, zij het minder sterk. Vooral de productie van sojabonen zat in de lift. De
andere oliezaden stabiliseerden op hetzelfde niveau. De vraag naar oliezaden neemt nog steeds toe,
vooral dankzij de groei van de inkomens in China, India en andere landen in Zuid- en Zuidoost-Azië. De
prijzen waren in de eerste helft van het seizoen 2005/06 vrij stabiel. De vraag naar oliezaden voor
andere doeleinden dan consumptie breidt zich wereldwijd uit. Zeker nu de EU en de Verenigde Staten
14
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Tabel 2.1

Granen

Wereldproductie (mln. ton) van enkele akkerbouwproducten, 2001-2005
2001

2002

2003

2004

2005

2.108

2.042

2.086

2.268

2.219

590

574

561

630

626

voedergranen

920

890

941

1.032

978

rijst

598

578

583

607

615

Suiker (ruw)

132

145

141

144

148

Aardappelen

313

317

316

331

322

Sojabonen

178

182

189

204

210

54

57

57

61

62

w.v. tarwe

Peulvruchten

Bron: FAOSTAT.

beleid ontwikkelen om de productie en het gebruik van biodiesel te bevorderen. De huidige olieprijzen
kunnen dit effect nog eens versterken.
   De prijsstijging voor suiker op de wereldmarkt zette in 2005 door. Eind 2005 lagen de prijzen
ruim 30% hoger dan het jaar ervoor. Een sterke groei van de vraag tegenover een relatief beperkte
productietoename heeft geleid tot kleinere voorraden.
De prijs op de wereldmarkt voor koffie herstelde zich verder, vooral vanwege een betere balans
tussen vraag en aanbod. De prijzen voor cacao en thee bleven vrijwel gelijk aan die van de vorige
oogst. De prijs voor thee staat echter onder druk door de recordproductie in het afgelopen seizoen.
Vogelgriep zorgt voor prijsstijgingen vlees
De vleesproductie in de wereld nam weer toe (tabel 2.2), maar iets minder dan voorgaande jaren,
vooral door een uitbreiding van de varkens- en pluimveevleesproductie in Azië. Deze regio neemt
ruim 40% van de totale wereldvleesproductie voor zijn rekening. Van het varkensvlees in de wereld
komt zelfs bijna 60% uit Azië, terwijl dat aandeel tien jaar terug nog onder de 50% lag. De grotere
pluimveevleesproductie wordt deels ook veroorzaakt door een gestaag groeiende productie in de
Verenigde Staten. De uitbraak van vogelgriep in Azië en andere landen had grote invloed op de
pluimveeprijzen op de internationale markt. De beperkingen in de uitvoer vanuit Aziatische landen
zorgden er voor dat de prijzen zo’n 30% stegen in vergelijking met 2004. Deze stijging staat in schril
contrast met de sterk dalende prijzen in de landen die door de ziekte getroffen zijn. Het vlees dat niet
geëxporteerd kon worden, moest op de binnenlandse markt worden afgezet. De consumptie daalde
daar echter ook omdat de consumenten overstapten op alternatieven. De uitbreiding van het aantal
uitbraken - in westelijke richting - leidde uiteindelijk ook in de EU tot dalende prijzen.
De FAO heeft berekend wat de gevolgen zijn van een uitbraak van vogelgriep in de EU voor de
prijzen op de wereldmarkt. Samen met bijvoorbeeld een uitbraak van MKZ in Brazilië zou dit leiden
tot aanzienlijke opwaartse druk op de vleesprijzen. Dit is vergelijkbaar met de situatie in 2004, toen
Noord-Amerika vanwege de BSE-crisis nauwelijks aanbood op de wereldmarkt. De uitkomsten van
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Tabel 2.2

Wereldproductie (mln. ton) van enkele veehouderijproducten, 2001-2005
2001

2002

2003

Rundvlees

56,0

57,8

58,7

59,7

60,4

Varkensvlees

92,1

95,2

98,5

100,5

102,5

Schapen- en geitenvlees

11,5

11,7

12,1

12,6

13,0

Pluimveevlees

71,9

75,1

76,6

79,2

81,0

Eieren

57,3

59,7

61,5

63,0

64,4

497,6

510,1

518,4

523,2

Koemelk

2004

2005

530,7
Bron: FAOSTAT.

deze analyse wijzen er op dat alle vleesprijzen op de wereldmarkt zullen stijgen, die van rund- en
pluimveevlees met 7-8% en die van varkensvlees met circa 3%. In de aannames wordt verondersteld
dat de gehele export van pluimveevlees vanuit de EU zal wegvallen en dat de consumptie op de interne
markt niet lijdt onder de uitbraken. Met name dat laatste is onwaarschijnlijk: nu al blijken consumenten
terughoudend in de consumptie van pluimveevlees.
Blijvend hoge zuivelprijzen
De hoge internationale zuivelprijzen leidden tot een grotere melkproductie. Na een groei van
ongeveer 1% in 2004 nam de productie in 2005 opnieuw toe, vooral dankzij de Verenigde Staten
en Azië. In grote exporterende regio’s als de EU daalde de productie, of bleef deze op een gelijk
niveau, zoals in Oceanië. De kleinere productie in Nieuw-Zeeland en Australië is vooral het gevolg van
weersomstandigheden. Op korte termijn houdt de FAO rekening met een groei van de productie (FAO,
2005). In Azië zijn het vooral China en India die hieraan bijdragen (zie ook 2.3.2).
Een sterke groei van de vraag in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika, evenals de beperkte productie in
Oceanië en de lagere exportsubsidies van de EU hielden de zuivelprijzen hoog. De prijs van melk in
Oceanië ligt aanmerkelijk boven het normale niveau. Deze hoge prijzen zouden moeten leiden tot
een groter aanbod, zodat de prijzen weer dalen. Door het kleiner wordende aandeel van de EU op de
wereldzuivelmarkt wordt de invloed van de exportsubsidies op de wereldmarktprijzen kleiner.
Verbetering landbouw in rurale gebieden enige optie in strijd tegen honger
De doelstelling van de Wereldvoedseltop uit 1996 om het aantal ondervoede mensen in 2015 tot
400 miljoen terug te brengen blijkt moeilijk te realiseren. De einddatum komt snel dichterbij, het doel
daarentegen niet. Nog altijd lijden zo’n 800 miljoen mensen aan honger (FAO, 2005a). De groei van de
bevolking, vaak juist in gebieden waar honger heerst, maakt het extra lastig om de doelstelling te halen.
Driekwart van de mensen die lijdt aan ondervoeding leeft in rurale gebieden. In deze gebieden sterven
ook jaarlijks grote aantallen kinderen op zeer jonge leeftijd en komen veel mensen om het leven tijdens
de zwangerschap of door malaria. Prioriteit moet daarom gegeven worden aan deze regio’s.    
   De landbouw zal in deze gebieden de pijler moeten worden van het bestaan. Een duurzame en
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veilige productiemethode moet zorgen voor werkgelegenheid en inkomens. Het grootste gedeelte van
deze gebieden bevindt zich in Afrika. In tegenstelling tot de tendens van de laatste decennia, zal meer
moeten worden bijgedragen aan de ontwikkeling van deze regio’s. De landen van de Afrikaanse Unie
hebben zich daarom verplicht het aandeel voor het platteland in hun nationale uitgaven de komende
vijf jaar sterk te vergroten. Zonder de ontwikkeling van de landbouw in deze rurale gebieden zullen de
doelstellingen van de Wereldvoedseltop in deze regio’s zeker niet gehaald worden (FAO, 2005a).

2.1

Grenzen aan de groei
Voedselschaarste en bevolkingsgroei zijn niet iets van de laatste jaren. Bij het verschijnen van het
eerste Landbouw-Economisch Bericht in 1972 publiceerde de Club van Rome haar veelbesproken
publicatie Grenzen aan de groei. Hierin werd zorg uitgesproken over de mogelijke schaarste
aan hulpbronnen bij een groeiende bevolking. Ook de toenemende vervuiling en problemen in
de gezondheidszorg waren onderwerp van de studie. Schaarse hulpbronnen, met name water,
vormen nog steeds een groot probleem om iedereen van voldoende voedsel te kunnen voorzien.
Oorlogen en natuurrampen dragen ook hun steentje bij. Alleen de stilstand en uiteindelijke
terugloop in de bevolkingsgroei, die de Club van Rome verwachtte door bovengenoemde
factoren, is niet bewaarheid.

2.1.2 Toekomstige productie en consumptie
De voorspellingen voor de productie en consumptie van agrarische producten werden in 2005
voor het eerst gezamenlijk door OESO en FAO gemaakt (OESO, 2005). De prognoses zijn uiteraard
omgeven met een vrij grote mate van onzekerheid.
Naar schatting groeit de landbouwproductie in de periode 2005-2014 langzamer dan in de
voorgaande tien jaar. De bevolkingsgroei, maar vooral ook de economische ontwikkeling in de
ontwikkelingslanden zorgt wereldwijd voor een toename van de consumptie. Dit leidt tot een
groter volume van de wereldhandel. De toename van de handel in agrarische producten zal hier
echter bij achter blijven. Ook vindt een verschuiving plaats in de verschillende goederenstromen.
Een steeds groter deel van de handel zal bestaan uit zuid-zuidhandel. In een stijgende vraag naar
landbouwproducten uit ontwikkelingslanden wordt dan deels voorzien door nieuw opkomende
exportlanden in de zich ontwikkelende gebieden. De concurrentie op de wereldmarkt neemt hierdoor
toe en leidt uiteindelijk tot een verdere daling van de reële prijzen voor de meeste landbouwproducten.
Het aandeel van de OESO-landen in de agrarische productie zal de komende periode dalen, omdat de
groei van de productie in de ontwikkelingslanden groter is door stijging van de productiviteit en door
uitbreiding van het landbouwareaal.
In de OESO-landen zal naar verwachting de vraag naar voedsel slechts beperkt toenemen. Vooral
voedselveiligheid, milieu en welzijn van dieren zullen de vraag naar voedsel gaan bepalen, meer dan
prijs- en inkomensveranderingen. Anders ligt dat in de ontwikkelingslanden, waar bevolkings- en
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Tabel 2.3

Gemiddelde jaarlijkse groei (%) van productie en consumptie, 2004-2014
Productie
Totaal

Consumptie

OESO Niet-OESO

Totaal

OESO Niet-OESO

Tarwe

1,0

0,7

1,4

1,1

0,7

1,3

Rijst

1,3

-0,1

1,6

1,0

0,4

1,0

Voedergranen

1,0

0,3

2,0

1,3

0,7

1,8

Oliezaden

1,9

0,7

3,1

2,4

1,6

2,9

Rundvlees

1,6

0,7

2,6

1,6

0,6

2,3

Varkensvlees

1,8

0,8

2,6

1,8

0,8

2,3

Pluimveevlees

2,2

1,8

3,0

2,2

1,8

2,5

Melk

1,9

0,9

3,0

-

-

-

Boter

1,7

-0,3

3,4

1,8

-0,3

2,9

Kaas

1,8

1,8

2,8

1,9

1,6

2,7

Mager melkpoeder

-0,5

-1,3

2,5

-0,9

-2,5

1,3

Vol melkpoeder

2,0

1,2

3,4

2,0

-0,3

2,6

Plantaardige oliën

2,7

2,0

3,4

2,8

1,9

3,1

Suiker

1,9

-0,1

2,8

1,8

0,4

2,3

Bron: OESO (2005).

Tabel 2.4

Aandeel (%) van productie en consumptie van de OESO-landen
in de wereld, 2004-2014
Productie

Tarwe
Rijst

Consumptie

2004

2014

2004

2014

42,5

41,0

33,0

31,7

5,8

5,0

5,3

5,0

Voedergranen

54,1

50,4

49,6

46,8

Oliezaden

42,2

37,3

40,8

37,9

Rundvlees

42,4

38,4

42,9

38,9

Varkensvlees

36,9

33,4

35,9

32,7

Pluimveevlees

48,8

46,2

46,4

44,5

Melk

46,9

42,4

-

-

Boter

42,5

34,8

36,8

29,7

Kaas

79,3

77,8

77,2

75,3

Mager melkpoeder

82,9

77,5

62,3

53,0

Vol melkpoeder

54,6

49,9

22,8

18,1

Plantaardige oliën

27,3

24,8

32,2

29,7

Suiker

28,0

23,1

28,2

24,5
Bron: OESO (2005).
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inkomensgroei, maar ook een veranderend voedselpatroon voor een grotere vraag zorgen. Met name
het aandeel van dierlijke producten in de consumptie zal toenemen.
De verwachte groei van zowel de productie als de consumptie is in de OESO-landen kleiner dan in
de overige landen (tabel 2.3). Dit leidt er toe dat de komende jaren het aandeel van de OESO-landen
zowel aan de aanbod- als vraagkant verder zal afnemen (tabel 2.4).

2.1

2.1.3 Biobrandstoffen
Het gebruik van biobrandstoffen als ethanol en biodiesel groeit. Gemiddeld schommelt het aandeel
van biobrandstoffen in het totale verbruik van transportbrandstoffen rond de 2 tot 3% in de Verenigde
Staten, Canada en de EU. Brazilië is koploper, met een aandeel biobrandstoffen van rond de 20%
(OESO, 2005a). De toepassing van biobrandstoffen zorgt voor een groeiende vraag naar agrarische
grondstoffen, zoals zetmeel, suiker en plantaardige oliën. Internationaal gezien wordt veel verwacht
van koolzaad als grondstof voor biodiesel. Grote Europese producenten van koolzaad zoals Duitsland
en Frankrijk stimuleren via accijnsmaatregelen het gebruik van biodiesel. Mede daardoor is de teelt
van koolzaad in deze landen aantrekkelijker geworden en is de aandacht voor opbrengstverbetering
toegenomen en het areaal uitgebreid.
Het gebruik van landbouwgewassen voor de productie van biobrandstoffen concurreert met
alternatieve afzetkanalen. Om het gebruik voor voedingsdoeleinden niet in gevaar te brengen zal of de
gemiddelde opbrengst per ha omhoog moeten of het areaal moeten worden uitgebreid. Berekeningen
van de OESO (2005a) geven aan dat drie OESO-regio’s (de Verenigde Staten, Canada en de EU)
30-60% van hun huidige areaal nodig hebben om 10% van hun traditionele autobrandstoffen te
vervangen door biobrandstoffen. Een recente studie in opdracht van het European Environmental
Agency (EEA) schat daarentegen dat 13% van het areaal in 2010 nodig is om 5,75% vervanging
te realiseren, de doelstelling in de Europese richtlijn over biobrandstoffen (Elbersen, 2005). Het
grote verschil in de percentages vloeit onder andere voort uit verschillende aannames wat betreft
productiviteit en stand van de technologie. In de studie van de EEA wordt tevens verwacht dat de
druk op het landgebruik in 2020 lager zal zijn dan in 2010, omdat dan 30% van de biobrandstoffen
zal worden gemaakt uit lignocellulose. Dit is de zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen, die
gebruikmaken van speciaal voor dit doel gekweekte (houtachtige) gewassen en van laagwaardige
biomassastromen als stro, bermgras en afvalhout. De huidige eerste generatie biobrandstoffen
wordt vooral gemaakt uit gangbare agrarische grondstoffen en resten hiervan die bij de verwerking
tot voedingsmiddelen vrijkomen (Annevelink et al., 2006). De nieuwe technologieën om ethanol
van cellulose en soortgelijk materiaal te produceren zijn nog in ontwikkeling. De tweede generatie
biobrandstoffen legt niet alleen minder druk op het areaal, ook de productiekosten zijn waarschijnlijk
aanzienlijk lager dan van de eerste generatie biobrandstoffen.
De extra vraag naar agrarische producten voor biobrandstoffen heeft vanzelfsprekend gevolgen
voor de markten van deze producten. De belangrijkste producenten van biobrandstoffen (VS, Canada,
EU en Brazilië) verwachten dat hun export van de basisproducten zal teruglopen of dat een vergrote
invoer van deze producten nodig zal zijn. De OESO verwacht dat de prijs voor oliezaden in 2014
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ongeveer 2% en voor suiker bijna 60% hoger is dan in het geval het gebruik van biobrandstof op
het niveau van 2004 blijft. De markt wordt bovendien erg beïnvloed door de prijs van ruwe aardolie.
Hogere olieprijzen leiden immers ook tot hogere kosten voor de landbouw. Anderzijds stimuleert
dit ook de productie van biobrandstoffen. De invloed van de productie van biobrandstoffen op de
agrarische markt zal veranderen als de tweede generatie biobrandstoffen echt concurrerend wordt.

2.2 Internationaal landbouwbeleid
2.2.1 Ondersteuning van de productie
Zowel in 2004 als in 2005 was de steun aan landbouwproducten gemeten in de Producer Support
Estimate (PSE) ongeveer gelijk aan 29% van de waarde van de landbouwproductie (OESO, 2006).
Vergeleken met de PSE van 37% in 1986-1988 is dat een flinke afname. De waarde van deze steun
wordt geschat op 225 miljoen euro, wat overeen komt met ruim 1% van het Bruto Binnenlands Product.
In de meeste landen daalt de steun aan de landbouwsector (tabel 2.5). De PSE overschat overigens
de steun, omdat de maatstaf werkt met referentieprijzen waarin het (prijsverstorende) effect van het
landbouwbeleid al is opgenomen. De maatstaf leent zich vooral voor een vergelijking tussen landen van
de hoogte van de steun aan de landbouw en veel minder voor het meten van de absolute hoogte.
Beleidshervormingen hebben geleid tot een andere manier van steunverlening aan producenten. Het
aandeel productie- en handelsverstorende steun daalde van 91% in 1986-88 naar 72% in 2003-2005.

Tabel 2.5

Nieuw-Zeeland

Landbouwsteuna) in OESO-landen, 1986-2005
1986-1988

2003-2005

2004

2005

11

2

2

3

Australië

8

5

5

5

Mexico

28

15

12

14

Verenigde Staten

22

16

16

16

Canada

36

22

21

21

Turkije

16

26

25

25

OESO

37

30

29

29

EUb)

41

34

33

32

Japan

64

58

58

56

Korea

70

62

63

63

Noorwegen

71

67

67

64

IJsland

77

66

63

67

Zwitserland

78

69

68

a) Aandeel (%) van PSE in productiewaarde; b) vanaf 2004 EU-25.
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De daling van de prijssteun blijkt ook uit de kleiner wordende afstand tussen de prijzen bij export en op
de binnenlandse markt. In 1986-88 was de producentenprijs in de OESO gemiddeld 57% hoger dan de
exportprijs, in 2003-2005 was dit teruggelopen tot 27%. De reductie van deze steun is in de EU gepaard
gegaan met een toename van de directe betalingen gebaseerd op areaal of aantal dieren. Diverse aanvullende
eisen, vooral op het gebied van milieu, worden vastgesteld voor toekenning van deze betalingen.

2.2

2.2.2 Stand van zaken Doha-ronde
Binnen de WTO worden onder andere voor de landbouw afspraken gemaakt die betrekking hebben op
markttoegang (zoals tarieven en quota), interne steunverlening (zoals subsidies) en exportsteun. In
2001 zijn in het kader van de Doha-ronde de onderhandelingen begonnen over de verdere afbouw van
handelsverstorende maatregelen in de landbouwsector. Deze hadden in 2005 moeten worden afgerond.
In december werd echter tijdens de WTO-top in Hong Kong slechts een beperkte overeenkomst
bereikt; van een slotakkoord is nog geen sprake. In de loop van 2006 zullen de verdere details van de
overeenkomst moeten worden ingevuld. De belangrijkste resultaten op het vlak van de landbouw zijn
een akkoord over ‘uitfasering’ (geleidelijk afbouwen) van exportsubsidies en over tarief- en quotavrije
markttoegang voor een groep minst ontwikkelde landen.
Wat betreft de exportsubsidies, deze moeten per 2013 zijn afgebouwd; in 2010 moet al sprake zijn
van een substantiële vermindering. Ook is men het eens geworden over de afbouw van andere vormen
van exportsteun, zoals niet-commerciële exportkredieten en voedselhulp. Voor die laatste zal er een
safe box komen, waarin echte materiële noodhulp wordt ondergebracht.
Bij de binnenlandse steun is men akkoord over de aanpak op hoofdlijnen. Er wordt uitgegaan van een
zogenaamde getrapte aanpak: de mate waarin de steun moet afnemen is afhankelijk van de hoogte
van de steun. Hoe hoger de steun, hoe meer er afgebouwd moet worden. Hoe dit precies wordt
ingevuld is echter nog onderwerp van onderhandeling; duidelijk is alleen dat er drie categorieën zijn,
zogenaamde ‘reductiebanden’. Er is ook overeenstemming bereikt over beperking van de steun die tot de
blauwe box mag worden gerekend. In de blauwe box zijn de directe betalingen opgenomen die worden
gegeven in het kader van productiebeperkende programma’s. De EU maakt dankzij de laatste ronde van
landbouwhervormingen vrijwel geen gebruik meer van dit instrument. Over aanscherping van de criteria
voor de groene box (van de productie ontkoppelde steun) is men het daarentegen nog niet eens.
Wat betreft markttoegang is er ten opzichte van de raamovereenkomst uit juli 2004 geen noemens
waardige voortgang. Er is enkel afgesproken dat evenals bij de interne steun uitgegaan zal worden van
een getrapte aanpak, ditmaal met vier reductiebanden. Maar hoe de banden worden vastgesteld en
hoeveel de tarieven per band gereduceerd moeten worden is nog geenszins duidelijk. Voor gevoelige en
speciale producten zijn - nader te bepalen - uitzonderingen mogelijk.
Voor de 32 minst ontwikkelde landen van de wereld zal er vrije markttoegang komen, een duidelijk
winstpunt voor de ‘Doha Ontwikkelingsronde’.
Ten slotte is de passage in de slottekst opmerkelijk waarin expliciet wordt opgeroepen om
bij de dossiers niet-agrarische markttoegang en diensten dezelfde ambities te tonen als bij het
landbouwdossier.
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Handelsgeschillen
Het definitief in het gelijk stellen van Brazilië, met medeklagers Thailand en Australië, in het zogenaamde
suikerpanel heeft aanzienlijk effect gehad voor de suikerproducenten in de Europese Unie. Nadat de EU
op 19 mei 2005 veroordeeld werd vanwege de gesubsidieerde export van suiker, kwam de hervorming
van de suikermarktordening in een stroomversnelling (zie par. 3.1.2).
De problemen rond de import in de EU van met hormonen geproduceerd (rund)vlees vanuit onder
andere de Verenigde Staten en Canada blijven zich voortslepen. Ondanks aanpassingen van allerlei
regels blijven de betrokken landen protest aantekenen bij de WTO. Op 6 juni 2005 werd een nieuw
panel opgericht dat zich met deze problemen moet bezig houden. In september werd de eerste
bijeenkomst gehouden die een openbaar karakter had. Eind januari melde de voorzitter van dit panel
dat, gezien de complexe materie en de vele administratieve procedures, zes maanden niet voldoende
zijn om de taak te volbrengen. Rekening houdend met de huidige stand van zaken wordt een
eindrapportage van dit panel in de loop van oktober 2006 verwacht.

2.3 Internationale handel
2.3.1 Mondiaal
Het aandeel van de agrarische handel in de totale handel kwam in 2005 uit onder de 9%, een diepterecord
(WTO, 2006). Uit figuur 2.1 blijkt dat de daling van het agrarische aandeel voor een belangrijk deel het
gevolg is van prijseffecten. Door de combinatie van stijgende olieprijzen en een forse economische groei,
is er een sterke opwaartse druk op de prijzen voor brandstoffen en metalen, wat leidt tot waardestijging
voor deze goederen in de handel. De agrarische prijzen stegen eveneens, maar in veel mindere mate. Ook
hier is de hogere olieprijs van belang, want die verhoogt de vraag naar plantaardige oliën en dierlijke vetten,
en de vraag naar natuurlijke alternatieven voor producten op oliebasis.
   Binnen de agrarische handel lijkt de groei in het verwerkte en onverwerkte segment in balans (WTO,
2005). De grootste volumegroei in 2004 werd gerealiseerd in Australië (35%), gevolgd door Brazilië,
Rusland, Indonesië en Nieuw-Zeeland (20 à 30%). De wereldwijde handel in landbouwproducten
omvatte 783 miljard dollar in 2004.
2.3.2 Europese Unie
Figuur 2.2 en 2.3 geven de exportwaarden en marktaandelen weer van verschillende landenblokken
van de totale agrarische export en de totale agrarische import. De EU-intrahandel is buiten
beschouwing gelaten om de positie van de EU op de wereldmarkt beter in beeld te brengen. Voor de
overige landenblokken zijn de cijfers inclusief de handel binnen de blokken. De totale agrarische export
is tussen 1996 en 2004 met 26% gestegen tot 362 miljard euro. De import nam met 29% toe tot 399
miljard euro. Het verschil wordt veroorzaakt door het onderscheid in cif- en fobprijzen bij de registratie
van de import en de export.
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Figuur 2.1

2.3

Prijsontwikkeling (index, 2000=100a)) op de goederenmarktenb),
2002-2005
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a) In dollartermen; b) voor industriële goederen is weergegeven het verloop van de
waarde per eenheid product in de export van de geïndustrialiseerde landen.

Bron: UNCTAD.

De agrarische handel (mrd. euro) van een aantal handelsblokkena),
1995-2004

Figuur 2.2
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Bron: ITC/PCTAS, bewerking LEI.
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De NAFTA is met 96 miljard euro (2003/04) de grootste exporteur van agrarische producten, maar
het marktaandeel van deze landengroep is gedaald van 31% in 1996 naar 27% in 2004.
Azië, exporteur nummer twee, wist door een sterke groei van de export (van 62 naar 78 miljard euro)
het marktaandeel te behouden. De EU-25 had in 2004 met een export van 65 miljard euro een aandeel
van 18%, ongeveer evenveel als in 1996.
De agrarische import is voor alle landenblokken, uitgezonderd Latijns-Amerika, gestegen tussen
1996 en 2004 (figuur 2.2). Azië is, met 145 miljard euro in 2004 en een marktaandeel van 36%, de
grootste importeur van agrarische producten. NAFTA passeerde de EU als tweede grootste importeur,
dankzij een stijging van de import van 59 naar 96 miljard euro. De totale agrarische import van de
EU steeg tussen 1996 en 2004 van 73 naar 85 miljard euro, terwijl het marktaandeel met 2% daalde
tot ruim 21%. De overige landenblokken spelen een relatief kleine rol op de wereldmarkt, hoewel de
agrarische import van overig Europa (Rusland, Turkije, Zwitserland) tussen 1996 en 2004 met bijna
70% is gestegen.

Aandelen (%) van de verschillende handelsblokken in de agrarische
wereldhandela), 2003/2004

Figuur 2.3
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2.3.3 Handel en productie BRIC-landen

2.3

De agrarische wereldmarkt wordt niet meer gedomineerd door de van oudsher belangrijkste
handelsblokken NAFTA en EU, zo bleek uit voorgaande paragraaf. De sterke opmars van de agrarische
handel vindt voornamelijk plaats in de vier zogenaamde BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China.
Deze vier landen worden gezien als toekomstige economische mogendheden met veel potentie (Wilson
en Purushothaman, 2003).
Brazilië beschikt bijvoorbeeld over enorme arealen landbouwgrond met mogelijkheden om uit te
breiden en heeft zich daarom toegelegd op de productie van bulkgoederen als sojabonen, koffie
en rietsuiker. China is door zijn grote bevolking en tekort aan landbouwareaal een grote importeur
geworden van onder andere soja (voor veevoer). India is ook een land met grote mogelijkheden,
maar hier wordt binnen de landbouw nog weinig gebruikgemaakt van geavanceerde technologie,
zoals in Brazilië wel gebeurt. Rusland heeft eveneens de potentie om tot een belangrijke speler op
de agrarische markt uit te groeien, onder meer vanwege de gunstige natuurlijke omstandigheden en
de ligging nabij Europa. Het Sovjet-verleden belemmert echter nog steeds de ontwikkeling van de
landbouw (Hillen, 2006).
Van de totale agrarische productie in de wereld is naar schatting ongeveer een derde afkomstig
uit de BRIC-landen, overigens verschilt dat per product zo blijkt uit tabel 2.6. Haast vanzelfsprekend
komt het grootste deel op naam van China. Het aandeel van deze landen in de plantaardige productie
neemt af. De relatieve bijdrage aan de vleesproductie stijgt daarentegen juist. De in verhouding kleine
aandelen van Brazilië en Rusland moeten worden afgezet tegen het aandeel van beide landen in de
wereldbevolking.
   De te verwachten groei van de economieën van de BRIC-landen zal op termijn het beeld van de
handel, ook van de handel in agrarische producten, veranderen. Belangrijk is daarbij de ontwikkeling
van de landbouwproductie in deze gebieden, mede in verhouding tot de ontwikkeling van de bevolking.
Een absolute groei van de productie leidt niet altijd tot een toenemend aanbod vanuit de regio. In
tabel 2.7 is daarom de ontwikkeling van de landbouwproductie per inwoner weergegeven; dit geeft
een betere indicatie van de ontwikkeling van de agrarische productie in deze landen. De daling van
de dierlijke productie in Rusland is vergelijkbaar met de ontwikkeling in de nieuwe lidstaten van de EU.

Tabel 2.6

Aandeel (%) van de BRIC-landen in de wereldbevolking en in de
wereldproductie van enkele agrarische producten, 2005
Bevolking

Granen

Vlees

Melk

Eieren

Brazilië

2,8

2,5

7,5

3,7

2,5

Rusland

2,3

3,4

1,8

4,9

3,2

16,9

10,5

2,4

14,6

3,9

India
China

20,8

19,1

29,3

4,6

44,5

BRIC-landen, totaal

42,8

35,6

41,0

27,8

54,1
Bron: FAOSTAT.
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In Brazilië nam in de veehouderijsector de productie verhoudingsgewijs sterk toe, vooral door een
groei van de rund- en pluimveevleesproductie. Brazilië is het enige land van de vier waar de agrarische
export sneller stijgt dan het mondiale gemiddelde. In China stijgen zowel de inkomens als de
agrarische productie enorm. De groei van de bevolking gaat echter ook door. De ontwikkelingen in de
BRIC-landen lijken, Brazilië uitgezonderd, toch vooral te leiden tot een grotere vraag op de wereldmarkt
naar agrarische producten. Brazilië kan door de groei van zijn productie eerder een concurrent worden
op de exportmarkt.
Handel tussen BRIC-landen en de EU
De (agrarische) handelsrelaties van de vier BRIC-landen met de EU verschillen onderling heel sterk
(tabel 2.8). Zo is Brazilië met een aandeel van 11,8% de grootste exporteur van agrarische producten
naar de EU, niet alleen van de BRIC-landen, maar ook mondiaal gezien. Verder vormt de agrarische
import vanuit Brazilië een groot deel van de totale EU-import vanuit Brazilië.

Tabel 2.7

Ontwikkeling van de landbouwproductie per hoofd van de bevolking
(1999-2001=100)
Totaal

Plantaardig

Dierlijk

1995

2004

1995

2004

1995

2004

Wereld

87,6

110,1

87,4

110,8

89,6

109,1

Brazilië

85,6

126,0

88,4

126,5

84,0

123,6

Rusland

99,9

111,4

97,2

121,2

116,6

101,9

India

86,6

106,0

88,5

103,9

82,1

112,2

China

79,1

118,1

82,7

115,2

75,7

122,6
Bron: FAOSTAT.

Tabel 2.8

Aandelen (%) van de BRIC-landen in de handel van de EU, 2004
Brazilië

Rusland

India

China

Totaal

2,1

7,8

1,6

12,3

23,8

Aandeel in totale agrarische import van EU

11,8

2,8

1,8

3,5

19,9

Aandeel agrarische producten in totale import

44,3

2,8

9,0

2,2

Import
Aandeel in totale import van EU

Export
Aandeel in totale export van EU

1,5

4,7

1,8

5,0

13,0

Aandeel in totale agrarische export van EU

0,7

7,8

0,3

2,1

10,9

Aandeel agrarische producten in totale export

3,0

9,9

1,0

2,5
Bron: Eurostat.
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Zowel aan de exportkant als aan de importkant is China de belangrijkste handelspartner voor de EU
als de totale handel in ogenschouw wordt genomen. Bij de agrarische handel is Rusland van de BRIClanden de belangrijkste afnemer van agrarische producten (7,8%). Hiermee is Rusland op twee na de
grootste importeur van Europese landbouwproducten.  

2.3

2.3.4 Level playing field
Landsgrenzen vervagen in de handel, maar niet helemaal. De internationale handel in agrarische
grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten verbindt markten met elkaar. Naties zijn wel vaak de
geografische begrenzing van beleidszones. Elk land stelt eigen spelregels op voor de handel op
terreinen als markttoegang, productiesteun en kwaliteit en veiligheid. Daar waar de concurrentiepositie
van ondernemers in het geding is, bestaat de wens oneerlijke concurrentie uit te bannen. Discussies
over het zogenaamde level playing field hebben meestal betrekking op beleidsmaatregelen die
marktwerking ongewenst verstoren. De roep om het effenen van het speelveld klinkt doorgaans het
hardst bij marktpartijen die zich met moeite staande houden in de mondiale markt; veelal vanwege
factoren die met beleid weinig van doen hebben, zoals wisselkoersbewegingen of veranderende
consumptiepatronen. In enkele alinea’s wordt voor de handel in dierlijke producten het internationale
speelveld nader bekeken vanuit Nederlands perspectief.
Een ongelijk speelveld…
De Europese industrieën rond vlees en eieren behoren tot de meer beschermde bedrijfstakken. Naast
binnenlandse steun en grensbescherming beïnvloeden regels en normen over voedselkwaliteit en
milieubescherming de prijsconcurrentie van Europese producenten op de eigen en de internationale
markt. Het betreft dan met name regelgeving die het prijstechnisch interessante gebruik van diermeel
in voer verbiedt, die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van huisvesting van dieren, en de milieukosten
van de mestproblematiek bij de boer neerlegt. Een aantal van deze eisen kan in WTO-verband niet
worden opgelegd aan geïmporteerde producten. De reden is dat binnen het WTO-recht weinig
precedenten bestaan voor normstelling op het gebied van procédés en productiemethoden die geen
sporen in het product achterlaten (Eaton et al., 2005). In dat opzicht is er voor Europese producenten
dus sprake van een ongelijk speelveld. In bepaalde gevallen worden producenten nog verder gehinderd
door nationale regelgeving die boven de EU-norm uitstijgt, zoals in het geval van de stringente
Nederlandse regelgeving over ingrepen als het kappen van snavels en het knippen van biggenstaarten.
In de EU zijn de wettelijke normen voor dierenwelzijn relatief hoog in vergelijking met andere
producenten van dierlijke producten als de Verenigde Staten en Brazilië. Voor een deel is dit verschil
terug te voeren op het sterk intensieve karakter van de veehouderij in Noordwest-Europa, waardoor
in die gebieden steviger overheidsingrijpen nodig is om mens, dier en milieu te beschermen dan
elders. De grote Braziliaanse vleeskuikenbedrijven, bijvoorbeeld, voldoen door het gunstige klimaat,
de beschikbaarheid van ruimte en de lage stalkosten nu reeds aan toekomstige Europese eisen
voor bezettingsdichtheid (Horne en Goddijn, 2005, zie ook par. 3.1.6). Anderzijds ligt de lat voor
dierenwelzijn in de EU soms gewoon hoger. Dit geldt sterk voor de leghennenhouderij. Terwijl in
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veel niet-EU-landen de legbatterij het meest gangbare systeem is, is in de EU de omschakeling naar
diervriendelijker systemen volop aan de gang vanwege het verbod op legbatterijen in 2012. Op termijn
heeft een leghen in de EU 30% tot 60% meer ruimte ter beschikking dan in productieregio’s buiten de
EU. Overigens tillen diverse bedrijven binnen en buiten de EU het dierenwelzijn in de vrijwillige sfeer
iets boven de wettelijke norm uit.
…verklaart maar ten dele de verschillen in kostprijs
Analyses van kostprijsverschillen in de vleeskuiken- en leghennenhouderij tonen aan, dat regelgeving
op het gebied van voedselkwaliteit en milieubescherming tegen 2012 circa een derde verklaart
van het verschil tussen de kostprijs in Nederland en die in de (potentieel) grote productielanden
Verenigde Staten en Brazilië (Van Horne en Goddijn, 2005; Van Horne en Bondt, 2006). Het resterende
tweederde deel van het verschil in kostprijs is vooral terug te voeren op de fors hogere kosten in de

Figuur 2.4

Vergelijking van gemiddelde kostprijzen (eurocent/kg) van eieren
o.b.v. wettelijke minimumeisen qua huisvestinga)

Eurocent/kg
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(prijsniveau 2004)

Kostprijs 2012

a) In 2012 zijn alle EU-landen overgegaan op verrijkte-kooisystemen, waarmee de
legbatterij niet meer is toegestaan, dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten en Brazilië.
Bron: Van Horne en Bondt (2006).
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EU voor voer en arbeid. Figuur 2.4 geeft een vergelijking van de primaire kostprijzen voor eieren uit
de legbatterij. In vergelijking met Nederland is de kostprijs voor eieren uit een legbatterijsysteem in
Brazilië 42% lager en in de VS 32% lager (analyse gebaseerd op kengetallen voor 2004). Dit verschil
neemt sterk toe door het afschaffen van kooien in de EU. In de toekomst zal het moeilijker worden om
bestaande posities, bijvoorbeeld op de Duitse exportmarkt, te verdedigen ten opzichte van bestaande
concurrenten en opkomende producenten als Oekraïne, India en Mexico. Voor pluimveevlees zijn de
verschillen wat kleiner: in 2000 lag de af-boerderij kostprijs is in Brazilië 30% lager en in de VS 25%
lager.
Producenten in Noordwest-Europa zullen zich tegen deze achtergrond vooral moeten richten op
die segmenten in de versmarkt voor vlees en eieren waarin factoren als het aanpassingsvermogen
aan de markt en de ketendoelmatigheid (onder andere snelheid van levering en traceerbaarheid)
mogelijkheden bieden om de botte prijsconcurrentie te ontstijgen (Gaasbeek, 1999). Op de
Nederlandse markt voor vlees en eieren, waarin circa 75% van het aanbod als ‘vers’ product wordt
verkocht, bestaan daarvoor mogelijkheden. Op de belangrijke Duitse markt moet echter op stevige
concurrentie vanuit Polen en de andere lidstaten worden gerekend.
Eventuele compensatie van producenten voor de nadelige invloed van regelgeving op de
kostprijs door de overheid, verkleint het kostprijsverschil met maximaal een derde en zal bestaande
concurrentieposities dus maar beperkt wijzigen. Daardoor ontstaat enige beleidsruimte in de WTO
om binnenlandse steun te geven voor het doorvoeren van dierenwelzijnsmaatregelen. Deze steun
moet dan worden ingebed in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en passen binnen het raamwerk
voor steun aan de landbouw zoals overeengekomen in het kader van de WTO. Recentelijk zijn minder
traditionele ideeën geopperd om producenten financieel te ondersteunen bij hun streven naar een
meer maatschappelijk verantwoorde veehouderij, zoals steun van burgers via bijvoorbeeld donaties
(Ingenbleek et al., 2006).
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Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

invoering bedrijfstoeslagen in alle lidstaten EU-15
hervorming suikermarktordening rond
akkoord Financiële Perspectieven 2007-2013 reduceert landbouwbudget
nieuwe verordening EU-plattelandsbeleid geeft richtsnoer voor inzet budget
vleeskuikenrichtlijn van de Commissie om overbevolking in stal tegen te gaan
uitgaven GLB-budget in 2004 gedaald
daling landbouwbedrijven in rurale regio’s trager dan in urbane regio’s
inkomens in de EU-landbouw in 2005 ruim 5% lager
EU belangrijkste handelsparter voor minst ontwikkelde landen

3.1 Beleid
3.1.1 Bedrijfstoeslagen
Tien EU-lidstaten zijn in 2005 begonnen met de invoering van de bedrijfstoeslagen: België, Denemarken,
Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Zweden. In totaal hebben
deze landen in 2005 ruim 15 miljard euro aan toeslagen ontvangen, waarbij Duitsland met zo’n 5 miljard
euro de grootste ontvanger was. Voor de overige vijf ‘oude’ lidstaten (Finland, Frankrijk, Griekenland,
Nederland en Spanje) zijn ook al budgetplafonds vastgesteld. Voor Nederland is vanaf 2007 jaarlijks
zo’n 850 miljoen euro beschikbaar (inclusief suikertoeslagen) (Europese Raad, 2006). De oude lidstaten
hebben de keuze tussen een toeslag op historische basis per individueel bedrijf of een gemiddelde toeslag
per hectare voor alle bedrijven in een regio (de flat rate). De meerderheid van de lidstaten hanteert het
individuele systeem, waarbij de toeslagen ten dele gekoppeld zijn aan de productie (zie ook tabel 3.1,
LEB 2005). In de tien nieuwe lidstaten wordt de bedrijfstoeslag per 2008 ingevoerd, tot die tijd geldt een
overgangssysteem. In Nederland worden de bedrijfstoeslagen met ingang van 2006 ingevoerd, waarbij is
gekozen voor een volledige ontkoppeling van de productie, met uitzondering van de slachtpremies (voor
vier jaar), melkpremie (tot en met 2006), lijnzaad en fabrieksaardappelen (voor 60% ontkoppeld).
In 2005 is ook een begin gemaakt met de invoering van de voorwaarden (cross-compliance)
waaraan de boeren moeten voldoen om toeslagen te krijgen. Het gaat voor het merendeel om al
bestaande wet- en regelgeving. In 2005 zijn de regels met betrekking tot milieu, diergezondheid en
goede landbouw- en milieucondities ingevoerd, in 2006 komen daar de regels voor volksgezondheid
en gewasbescherming bij. In 2007 volgt de invoering van regels met betrekking tot dierenwelzijn.
De Europese Commissie (EC) is positief over het instrument, en ziet het als een goed middel om de
uitvoering van het Europese beleid te verbeteren. De boeren zien de randvoorwaarden echter als een
dubbele verantwoordingsverplichting. Zij worden namelijk beboet als ze zich niet houden aan de EUregelgeving, terwijl ze in dat geval ook nog eens gekort kunnen worden op hun bedrijfstoeslag.
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3.1.2 Hervorming suikermarktordening
In november 2005 heeft de Raad van Landbouwministers een politiek akkoord bereikt over hervorming
van de suikermarktordening. Dit besluit is in februari 2006 officieel goedgekeurd, nadat het advies
van het Europees Parlement binnen was. Kern van de hervorming is een daling van de minimumprijs
voor suiker met 36% - in een periode van vier jaar - naar circa 400 euro per ton. Ter vergelijking, de
wereldmarktprijs schommelde de afgelopen jaren tussen de 200 en 250 euro per ton. De bietentelers
worden gecompenseerd met een toeslag, die onderdeel wordt van de bedrijfstoeslag.
De voorstellen van de EC uit juli 2005 vormden de basis voor de hervorming. Een belangrijke
wijziging van deze voorstellen ten opzichte van die uit juni 2004 (zie ook par. 3.1.2 LEB 2005)
is het vervangen van de verhandelbaarheid van de suikerquota binnen de EU door een vrijwillige
opkoopregeling van quota. Vooral van landen die vreesden voor het grotendeels verdwijnen van de
suikerbietenteelt in hun regio’s, kwam zwaar verzet tegen de verhandelbaarheid. Ook de generieke
quotumkorting verdween van tafel, omdat deze ook de meest efficiënte producenten treft. Daarmee
zou de doelstelling van de hervorming om de suikersector concurrerender te maken geen recht
worden gedaan. Beide bezwaren zijn afgekocht met een vier jaar durende opkoopregeling. De eerste
twee jaren wordt per ton quotum een opkooppremie van 730 euro betaald, meer dan de marktprijs
voor witsuiker; in het derde en vierde jaar daalt deze naar 520 euro per ton. De opkoopregeling
wordt betaald uit een herstructureringsfonds, dat gevuld wordt via heffingen op de resterende quota.
Voor de ondernemingen die in productie blijven is een opkoopregeling nadelig. In vergelijking met
verhandelbare quota hebben zij minder mogelijkheden hun productie uit te breiden. Dit is slechts ten
dele ondervangen door de in de hervorming opgenomen optie voor suikerproducerende bedrijven om
extra quotum aan te kopen.
Begin maart 2006 is alsnog - in het kader van de overgang van het oude naar het nieuwe
suikerregime - besloten het EU-quotum met 2,5 mln. ton suiker te korten, dat is ruim 13% van
het quotum voor de EU-25. Het betreft een eenmalig ingrijpen om de suikermarkt in evenwicht te
brengen; voorjaar 2006 bevond zich ongeveer 1,5 mln. ton suiker in interventie, een ongekend grote
hoeveelheid. Mogelijk wordt een deel van de korting in september 2006 teruggedraaid, afhankelijk
van de marktsituatie. Tevens kan de EC in 2010 besluiten tot een generieke quotumkorting, in geval
de opkoopregeling niet voldoende bijdraagt aan (herstel van) het marktevenwicht. De hervorming was
onontkoombaar gezien de steeds grotere discrepantie tussen import en interne productie enerzijds
en de mogelijkheid tot afzet (intern en extern) anderzijds. Of de hervorming toereikend zal zijn blijft
overigens de vraag.
De herziening zal behoorlijke consequenties hebben voor de bietentelers, die hun inkomen zien
dalen, en voor suikerproducenten, die hun productie verder moeten rationaliseren (zie par.10.1.3). De
suikerverwerkende industrie, zoals onder andere de frisdrank- en zuivelindustrie, zal kunnen profiteren
van lagere suikerprijzen op de EU-markt. Aan hun grootste klacht - de gedwongen winkelnering op
de EU-markt - wordt echter niet tegemoet gekomen. Ook consumenten zullen mogelijk op termijn
kunnen profiteren van lagere suikerprijzen. Heel groot zal dit effect niet kunnen zijn omdat de kosten
voor suiker in een eindproduct veelal slechts een fractie vormen van de totale kosten. Bovendien mag
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worden verwacht dat (een deel van) de kosten van het herstructureringsfonds wordt afgewenteld op de
overige schakels in de keten.
Ter bescherming van de marktpositie van suiker bestaan onder andere productiebeperkingen voor
de belangrijkste suikervervanger isoglucose. Isoglucose wordt van graan gemaakt. Het marktaandeel
van isoglucose op de EU-markt is circa 2,5%, dit zou groter kunnen zijn als de EU-quotering voor
isoglucose wordt losgelaten (Berkhout en Van Berkum, 2005). Isoglucose concurreert op prijs met
suiker en niet op andere producteigenschappen. Om concurrerend te blijven bij lagere suikerprijzen, is
schaalvergroting van de productie van isoglucose nodig. De komende jaren wordt het productiequotum
voor isoglucose in de EU verhoogd met drie keer 100.000 ton. Of dit voldoende is om concurrerend
te blijven is onzeker. Is dat niet het geval, dan zal de productie van isoglucose ten dele kunnen
overgaan in de productie van glucose, waardoor de aan isoglucose verwante markten van glucose en
zetmeel nog danig verstoord kunnen raken. Een alternatief voor de isoglucoseproducenten is meedoen
aan de opkoopregeling, die ook voor hen openstaat.
3.1.3 EU-strategie voor biobrandstoffen
In februari 2006 heeft de Commissie een biobrandstoffenstrategie goedgekeurd. Deze moet
bijdragen aan het halen van de doelstelling van de biobrandstoffenrichtlijn (2003): een aandeel van
2% biobrandstoffen in het totale aanbod van transportbrandstoffen in 2005 en van 5,75% in 2010.
Hiermee wordt gereageerd op klimaatverandering, stijgende olieprijzen en bezorgdheid over de
toekomstige energievoorziening. Een aantal lidstaten, waaronder Denemarken, Finland, Griekenland,
Ierland en Polen, haalde de 2%-doelstelling in 2005 nog niet. De EC heeft in haar strategie zeven
beleidslijnen opgesteld, waarvan de ontwikkeling van de productie en distributie van biobrandstoffen
er één is. Daartoe kunnen investeringen in of nabij landbouwbedrijven, bijvoorbeeld voor de verwerking
van biomassa, via het cohesie- of plattelandsbeleid worden gesteund. Een andere beleidslijn is de
uitbreiding van het grondstoffenaanbod, zoals het verbouwen van suikerbieten voor de productie van
bio-ethanol (EC, 2006b). Ook ondersteuning van onderzoek en het bevorderen van de vraag maken
onderdeel uit van de strategie.
De eerste reacties van de Europese Landbouwministers op de strategie zijn positief. Er is wel
ongerustheid over de mate waarin de EU kan concurreren met Brazilië wat betreft de productie van
bio-ethanol. Enkele lidstaten, waaronder Frankrijk, pleitten dan ook voor beperkingen aan de import
van biobrandstoffen, om zo de eigen productie te stimuleren. Daarnaast wilden enkele nieuwe lidstaten
ook een vergoeding voor het verbouwen van energiegewassen zoals suikerbieten. De vergoeding van
45 euro per hectare is nu slechts beschikbaar voor de oude lidstaten.
3.1.4 Het landbouwbudget en de Financiële Perspectieven 2007-2013
Met ingang van 1 januari 2007 treedt een nieuwe verordening over de financiering van het GLB in
werking (Europese Raad, 2005a). In deze verordening is één enkel regelgevend kader vastgesteld
voor de financiering van de Europese landbouwuitgaven. Hiertoe zijn twee nieuwe fondsen opgericht
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als onderdeel van de algemene EU-begroting: het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) voor de
eerste pijler van het GLB en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor
de tweede pijler. Deze twee fondsen vervangen het bestaande Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL). Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude situatie is de
hergroepering van maatregelen voor plattelandsontwikkeling in één fonds, waar deze voorheen uit
zowel het Oriëntatie- als het Garantiefonds werden gefinancierd. Daarnaast hebben beide fondsen een
gelijklopend beheerssysteem en zijn er strengere maatregelen voor budgettaire discipline.
De verdeling van het budget tussen de twee nieuwe fondsen was onderdeel van een moeizame
discussie over de nieuwe Financiële Perspectieven voor 2007-2013 (zie ook paragraaf 1.2.1). Het
voorstel dat de EC in 2004 heeft uitgebracht voor de EU-27, behelsde een verdere inkrimping van
het landbouwaandeel in de EU-begroting van 43% in de periode 2000-2006 naar 38% in de periode
2007-2013 (tabel 3.1). Daarnaast mocht volgens het Commissievoorstel het totale landbouwbudget
tussen 2006 en 2013 toenemen met 2% per jaar, waarbij de uitgaven voor de eerste pijler met 3%
moesten dalen en de uitgaven voor de tweede pijler mochten stijgen met 25%. Nadat de Europese
Raad onder het voorzitterschap van Luxemburg niet tot een compromis was gekomen, lukte het
premier Blair in december 2005 wel. In dit compromisvoorstel zijn de additionele uitgaven voor markten inkomensbeleid voor Bulgarije en Roemenië geheel geschrapt, wat resulteert in een daling van de
uitgaven voor de eerste pijler met 3% ten opzichte van het voorstel van de Commissie. De uitgaven
voor Bulgarije en Roemenië moeten bekostigd worden uit dit verlaagde budget. Daarnaast is het
voorgestelde budget voor de tweede pijler met 22% verlaagd. Het aandeel van de tweede pijler in het
totale landbouwbudget komt daarmee uit op 19%, bijna een verdubbeling ten opzichte van het aandeel
van 10% in de periode 2000-2006. Doordat ook in andere begrotingsposten is geschrapt, komt het
landbouwaandeel in de begroting in dit compromis uit op 42%, ongeveer net zoveel als in de periode
2000-2006. In april 2006 is het voorstel van de Raad door het Parlement goedgekeurd.

Tabel 3.1

3.1

Financiële Perspectieven, voorstel en akkoord meerjarenbudget
2007-2013a)
Commissievoorstel
juni 2004

Akkoord april 2006

Mrd. euro

Aandeel
(%) in
totale
begroting

Mrd. euro

Reductie
(%) t.o.v.
voorstel

Hoofdstuk 2: Bescherming en beheer van
natuurlijke rijkdommen

405

39

371

8

43

w.v. totaal landbouw

390

38

363

7

42

ELGF (1e pijler)

301

29

293

3

34

ELFPO (2e pijler)

89

9

70

22

8

Totale EU-begroting

1.025

100

864

16

100

a) In prijzen 2004.

3

Aandeel
(%) in
totale
begroting

Bron: EC (2006a).
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In oktober 2005 is de nieuwe Kaderverordening Plattelandsontwikkeling in werking getreden (Europese
Raad, 2005b). Hierin is het nieuwe plattelandsbeleid voor de periode 2007-2013 vastgelegd, op basis
waarvan de 25 lidstaten, alsook Bulgarije en Roemenië, hun nieuwe plattelandsontwikkelingsplannen
2007-2013 (POP 2) schrijven. Het nieuwe plattelandsbeleid brengt een aantal wijzigingen met zich
mee. Ten eerste zal de financiering voortaan plaatsvinden via één fonds: het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De tweede wijziging betreft de duidelijker scheiding van
verantwoordelijkheden tussen de lidstaten en de Commissie. Ook is het systeem voor controle en
evaluatie verbeterd. Tot slot is het plattelandsbeleid meer ‘bottom-up’ georganiseerd dan voorheen.
Inhoudelijk kan echter niet worden gesproken van een nieuw plattelandsbeleid.
Het nieuwe plattelandsbeleid voorziet in cofinanciering van maatregelen die zijn onderverdeeld
naar vier assen: 1. verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector; 2.
verbetering van het milieu en het landschap; 3. de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van
de plattelandseconomie; 4. de LEADER-benadering (bottom-up-aanpak van plattelandsproblematiek).
Bij de financiering moeten de lidstaten minimaal 10% van de nationale middelen aan as 1 besteden,
25% aan as 2, 10% aan as 2 en 5% aan LEADER. Door deze bestedingscriteria hebben de lidstaten bij
het maken van hun nieuwe plattelandsontwikkelingsplannen minder (beleids)vrijheid dan in de periode
2000-2006, althans wat betreft de maatregelen die door de EU gecofinancierd worden.
De thema’s van de vier assen - aangevuld met ‘zorgen voor samenhang in de programmering’ en
‘zorgen voor complementariteit van de communautaire instrumenten’ - komen ook terug in het zestal
strategische richtlijnen dat door de Europese Raad is opgesteld voor de nationale plannen van de
lidstaten. Deze richtlijnen moeten bijdragen aan het identificeren van gebieden waar EU-steun voor
plattelandsontwikkeling de meeste toegevoegde waarde heeft, zij het dat harde toewijzingscriteria
hiervoor ontbreken. Daarnaast zijn ze gekoppeld aan de prioriteiten van het EU-beleid, zoals
neergelegd in de Lissabon-strategie en de Göteborg-doelstellingen. Verder moeten de richtlijnen zorgen
voor meer consistentie met overig EU-beleid.
Plattelandsbeleid nieuwe lidstaten: andere accenten dan in Nederland
De plattelandssituatie in de nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa verschilt sterk van die in
Nederland. Zo woont in de nieuwe lidstaten het gros van de inwoners in overwegend rurale gebieden
(bijvoorbeeld 43% in Polen), in Nederland in overwegend urbane gebieden (81%). Het aandeel van de
landbouw in de totale werkgelegenheid is in Nederland erg klein (3%), terwijl in de nieuwe lidstaten
5% (Tsjechië, Hongarije) tot 19% (Litouwen) van de beroepsbevolking in de landbouwsector werkt
(Terluin et al., 2006). Ook aan de grootte van de landbouwbedrijven en de intensiteit van de landbouw
valt af te lezen dat er grote verschillen zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de prioriteiten voor
plattelandsontwikkeling in de nieuwe lidstaten voor de periode 2004-2006 op een aantal punten sterk
verschillen van de prioriteiten die Nederland heeft voor de periode 2000-2006. Zo vloeit in Litouwen
en Polen bijvoorbeeld 20% van het plattelandsontwikkelingsbudget terug naar de eerste pijler als
aanvulling op de bedrijfstoeslagen, terwijl in Nederland het budget in de tweede pijler puur voor
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plattelandsontwikkeling wordt aangewend. En waar in Nederland het meeste geld wordt besteed aan
herverkaveling, speelt dit in de nieuwe lidstaten geen rol van betekenis. Overeenkomsten zijn wel te
vinden waar het gaat om de landbouwmilieumaatregelen. Tsjechië (49%), Hongarije (41%), Slovenië
(31%) en Estland (30%) hebben een significant deel van hun budget daarvoor gereserveerd; ook voor
Nederland (21%) is het een belangrijke maatregel (Terluin et al., 2006).
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Europese plattelandsgebieden onder stedelijk druk...
In een dichtbevolkt land als Nederland worden veel plattelandsgebieden geconfronteerd met stedelijke
druk. Die uit zich met name in ruimteclaims voor nieuwe woningen, economische activiteiten,
transportinfrastructuur en voorzieningen voor recreatie en toerisme. Door de stedelijke druk ontstaat
enerzijds het gevaar dat de kwaliteit, kwantiteit en identiteit van het landelijk gebied wordt aangetast;
anderzijds vormen nieuwe bewoners en toeristen ook een bron van koopkracht op het platteland. In
het EU-onderzoeksproject RURBAN is nagegaan hoe stedelijke druk in Finland, Frankrijk, Hongarije,
Spanje en Nederland wordt ervaren (Overbeek en Terluin, 2006). Daartoe zijn in elk land twee
plattelandsgebieden bestudeerd die volgens nationale inzichten te maken hebben met stedelijke druk:
een gebied in de buurt van een grote metropool en een gebied met veel toerisme. In Nederland ging
het om respectievelijk Zuid-Holland-Oost en de Zeeuwse Eilanden.
...maar stedelijke druk verschillend beleefd
De beleving van stedelijke druk blijkt verschillend te zijn. Bewoners van de studiegebieden oordelen
zowel positief als negatief, behalve in Frankrijk. Een positieve beleving is gerelateerd aan de komst
van nieuwe consumenten en belastingbetalers; negatieve percepties hangen veelal samen met de
bedreiging van de bestaande rust en het rurale landschap. In Frankrijk overheerst een negatieve
perceptie van stedelijk druk, ingegeven door een afkeer van nieuwkomers en angst voor afkalving van
agrarische belangen.
In de studiegebieden werd gewezen op onevenwichtigheden in de balans tussen rurale en urbane
belangen. Een duurzame rurale-urbane relatie vereist solidariteit tussen rurale en urbane actoren en
een territoriale aanpak van de ruimtelijke planning van rood en groen in een gebied. Voorbeelden van
dergelijke territoriale rood-voor-groen-constructies, zoals het Zuidplaspolderproject in Zuid-HollandOost, zijn in de overige studiegebieden niet gevonden. Voorts blijkt uit de studie dat het belangrijk
is om natuur- en landschapsbeheer te integreren met private diensten zoals cafés en hotels. Dit
vergemakkelijkt niet alleen de consumptie van publieke goederen als natuur, maar vergroot ook de
bereidheid ervoor te betalen (Overbeek en Terluin, 2006).
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Van drie richtlijnen naar een plattelandsontwikkelingsprogramma
In 1972 bestond het GLB uit het markt- en prijsbeleid en het landbouwstructuurbeleid; 35 jaar
later is deze tweedeling in het beleid nog steeds aanwezig, maar wordt gesproken van een
eerste en tweede pijler. Het landbouwstructuurbeleid kende in 1972 drie richtlijnen, respectievelijk
gericht op bedrijfsmodernisering, op bedrijfsbeëindiging, en op sociaal-economische voorlichting
en scholing. Anno 2006 wordt niet meer van landbouwstructuurbeleid gesproken, maar van
plattelandsontwikkelingsbeleid. Dit omvat een uitgebreid menu van zo’n 25 maatregelen, waaronder
de drie oude richtlijnen.
De drie richtlijnen van 1972 waren een uitvloeisel van het Plan-Mansholt (1968). Volgens dit
plan zou in de periode 1970-1980 een grote vermindering van de agrarische inputs moeten
plaatsvinden (50% minder arbeid, 7% minder cultuurgrond en vernietiging van een deel van
de veestapel en van de boomgaarden), die samen met een grondige modernisering van de
landbouwsector moest leiden tot grote bedrijven met een hoge arbeidsproductiviteit (Van der
Stelt-Scheele en Berkhout, 1998). Deze grote bedrijven werden verondersteld een redelijk
inkomen te kunnen behalen, zodat overheidsondersteuning niet langer nodig zou zijn. In het
plattelandsbeleid van 2006 zijn de maatregelen gegroepeerd rond drie assen: concurrentiekracht,
milieu- en landschapsbeheer en de brede plattelandseconomie (EC, 2004a). In dit beleid komt de
multifunctionele rol van de landbouw tot uiting: boeren zijn naast producenten van voedsel ook
beheerders van het landschap. Verder wordt met de derde as het aspect van de leefbaarheid en
de verbreding van de werkgelegenheid op het platteland benadrukt. De doelstelling van het huidige
beleid is dus veel breder dan die van het landbouwstructuurbeleid uit 1972.
In de richtlijnen van 1972 werd op het niveau van individuele projecten besloten tot
subsidieverlening, zonder oog voor regionale behoeften en concurrentie of overlap tussen
projecten. Anno 2006 is sprake van een programmabenadering, die uitgaat van de problemen in
een regio en waarbij een op de behoeften afgestemd en samenhangend pakket van maatregelen
wordt ingezet. De EU schrijft daarbij voor dat de plattelandsontwikkelingsprogramma’s een periode
van zes jaar bestrijken.
Wat door de jaren heen niet is veranderd, is het marginale aandeel in het GLB-budget: in 1972
besloegen de uitgaven voor het landbouwstructuurbeleid zo’n 6% van het GLB-budget (Terluin,
1992); in 2006 beliep het aandeel van het plattelandsontwikkelingsbeleid ruim 10% (EC, 1999).

3.1.6 Dierenwelzijnsbeleid
De Europese wetgeving voor dierenwelzijn bestaat op dit moment uit een aantal generieke regels
voor alle productiedieren. Daarnaast zijn er specifieke wetten voor de bescherming van varkens,
leghennen en kalveren in de intensieve veehouderij en aanvullende regels rondom veetransporten
en de omgang met slachtdieren. Door uiteenlopende visies op dierenwelzijn en de grote diversiteit
aan veehouderijsystemen, is de harmonisatie van Europese wetgeving op dit gebied minder ver
gevorderd dan bij voedselveiligheid en diergezondheid. De Europese Commissie lanceerde in 2005
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twee initiatieven: de zogenaamde ‘vleeskuikenrichtlijn’ en een actieplan voor de periode tot 2010 (EC,
2005a; EC, 2006c).
Met de vleeskuikenrichtlijn wil de Commissie paal en perk stellen aan de overbevolking van
vleeskuikens in de stal en betere voorzieningen afdwingen. Voorgesteld wordt een limiet van 30
kilogram levend gewicht (circa 15 kuikens) per vierkante meter vloeroppervlak, en van 38 kilogram
voor hoogwaardige stallen. Gezien de weerstand van pluimveehouders tegen dit voorstel wordt
rekening gehouden met een fors afgezwakt compromis, dat de ruimtenorm feitelijk verkwanselt. In
Nederland worden bij een hoge dichtheid van gemiddeld 45 kilogram goede technische resultaten
behaald, met andere woorden: de sterfte van dieren is beperkt en de vleeskwaliteit op niveau.
Als de maatregel in de huidige vorm wordt aangenomen zullen op termijn veel boeren in dezelfde
stallen minder dieren gaan houden. De prijseffecten van het voorstel lijken bescheiden: bij een grens
van 30 kg is een verhoging van de af-boerderijprijs in Nederland met circa 5% voldoende om het
inkomensverlies van de boer te compenseren (Van Horne en Puister, 2005). De vraag is wel of die 5%
prijsstijging - gegeven de open markt - ook is te realiseren.
In het recente ‘Actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren, 2006-2010’ geeft de
Commissie aan hoe zij een hoger niveau van welzijn voor productie- en proefdieren wil bereiken. Het
plan, dat de status heeft van discussiestuk, voorziet in het aanscherpen van minimumvereisten en het
uitbreiden van regels voor runderen en andere productiedieren waarvoor nog geen beleid bestaat.
De Commissie wil de harmonisatie van regelgeving en haar eigen coördinerende rol uitbreiden. Om
consumenten te prikkelen producten uit diervriendelijker systemen te kopen, wordt een etiket voor
dierenwelzijn overwogen (EC, 2006c).
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Commissie motiveert ophoging van normen met consumentenonderzoek
Consumenten blijken bij de wens tot aankoop van diervriendelijke producten tegen barrières
aan te lopen die verband houden met de hoogte van de meerprijs, met de beschikbaarheid van
diervriendelijker vlees en zuivel in de schappen en met de betrouwbaarheid van informatie op het etiket
(Kjaernes et al., 2005). Doorgaans wordt de geringe bereidheid bij consumenten om de meerprijs
naar diervriendelijker producten te overbruggen uitgelegd als een gebrek aan belangstelling. Dit
blijkt genuanceerder te liggen. Onderzoek wijst uit dat veel consumenten zich niet informeren over
praktijken in de veehouderij juist om dilemma’s in de winkel uit de weg te gaan (Miele en Evans, 2005).
Een beperkte prijssprong naar diervriendelijker producten is dan van groot belang, getuige het succes
van scharreleieren in verhouding tot het biologische ei. Daarnaast kan de onwil van prijsgerichte
consumenten om te kiezen voor het diervriendelijker alternatief, worden gezien als een beroep op
overheid en detailhandel om te garanderen dat het complete aanbod van dierlijke producten voldoet
aan minimumvereisten op het gebied van dierenwelzijn.
Winnaars en verliezers
Het bedrijfsleven erkent het belang van een basisniveau van diergezondheid en dierenwelzijn, maar is
afwachtend om meer te investeren bij zwakke signalen uit de markt. De belangen van ketenpartijen
omtrent dierenwelzijn verschillen al naar gelang de kansen voor veehouders, vleesproducenten en
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detailhandel om zich op dit thema te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie (Ingenbleek et
al., 2005; De Vlieger et al., 2005). In Nederland is de prijsconcurrentie momenteel zo sterk dat de
marktkansen voor een diervriendelijk(er) product achterblijven bij veel andere Europese landen.
Een hoger wettelijk niveau van dierenwelzijn resulteert in oplopende kosten voor de veehouderij
in Europa. Het draagt waarschijnlijk bij tot een grotere import van vlees en eieren uit landen buiten
de EU, of een verschuiving van productie naar de nieuwe lidstaten. Het betreft dan niet zozeer de
verse, onbewerkte producten zoals tafeleieren, maar vooral producten voor de voedingsindustrie,
die circa 25% van het totale aanbod verwerkt. De inkopers in de Europese vleeshandel zullen
bepalen in welke mate in dit segment eisen worden gesteld aan het niveau van dierenwelzijn.
Eventueel overheidsingrijpen in die keuze - onder verwijzing naar dierenbescherming als Europese
waarde - kan bij de WTO worden aangevochten als een handelsverstorende maatregel door landen
die naar de EU willen exporteren. Voor economen is dat argument bij voorbaat ontzenuwd, omdat
concurrentievoordeel in de praktijk betekent dat landen die tegen een lage kostprijs produceren ook
met relatief weinig meerkosten aan hogere welzijnsnormen kunnen voldoen (zie ook par. 2.3.4). De
politieke afweging verloopt echter heel anders: maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn in de
EU smaken naar producentenbescherming.

3.2 Uitgaven landbouwbeleid
In 2004 werd ruim 38 miljard euro uitgegeven aan het markt- en inkomensbeleid, de eerste pijler;
het merendeel daarvan - 78% - betreft directe toeslagen. De aandelen van Nederland en België in de
directe toeslagen blijven ver achter bij die van andere lidstaten, zo blijkt uit tabel 3.2.
Daar de komende jaren ook de toeslagen voor zuivel en suiker in de bedrijfstoeslagen worden
opgenomen, zal het aandeel van de toeslagen in de totale uitgaven verder groeien. Nu al is voor
sommige producten het aandeel bijna 100% (tabel 3.3). Naar verwachting zal ook dan het aandeel
van Nederland achterblijven bij een aantal buurlanden (De Bont et al., 2006). Waar in het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken 90% van de bedrijven een toeslag ontvangt, ligt dat percentage in
Nederland op 70. Dit komt onder meer door het grote aantal tuinbouwbedrijven in Nederland, die
niet in aanmerking komen voor directe toeslagen. De uiteenlopende productiestructuur in de lidstaten
leidt ook tot een andere verdeling van de toeslagen. Wanneer de zuivel- en suikerbesluiten volledig
zijn doorgevoerd, zal de helft van de directe toeslagen in Nederland bestaan uit compensaties
voor de daling van de zuivelprijzen. In Frankrijk, Duitsland en Denemarken daarentegen hangt 70%
van de toeslagen samen met de teelt van akkerbouwgewassen. De compensatie voor de teelt van
suikerbieten zal vooral in Nederland en België van belang zijn. De productie van vleesvee draagt in de
meeste landen maar beperkt bij aan de ontvangsten aan directe toeslagen. België heeft hierin relatief
het grootste aandeel (40%).
De uitgaven voor het landbouwbeleid in 2005 liggen naar verwachting 800 mln. euro lager dan in
2004. In de zuivelsector zorgden lagere premies en een hogere superheffingbijdrage voor meevallers.
Ook in de varkenssector bleken de uitgaven lager te zijn dan begroot.
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Tabel 3.2

Uitgaven (mln. euro) van het EOGFL in de EU-15, 2004

3

Totaal
1e pijler

w.v. directe
toeslagen

Aandeel directe
toeslagen in
1e pijler (%)

2e pijler

EU-15

37.902

29.825

79

4.729

België

1.024

414

40

49

Denemarken

1.173

852

73

44

Duitsland

5.234

4.573

87

800

Griekenland

2.652

1.891

71

126

Spanje

5.804

4.356

75

515

Frankrijk

8.550

7.200

84

829

Ierland

1.480

1.107

75

350

Italië

4.407

3.606

82

616
16

Luxemburg

21

21

100

Nederland

1.194

403

34

68

Oostenrijk

673

603

90

469

Portugal

630

476

76

193

Finland

539

443

82

330

Zweden

685

615

90

164

Verenigd Koninkrijk

3.835

3.264

85

151

Nieuwe lidstaten

20

-

0

1.733

38.298

29.825

78

6.462

EU-25a)

a) Inclusief 378 mln. euro die niet aan specifieke landen is uitgekeerd.
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Bron: EOGFL-jaarverslagen.

Structuurontwikkeling van de landbouw in de EU-regio’s

De bevolkingsdichtheid in de EU-regio’s varieert enorm: van minder dan vijf inwoners per km2 in een
aantal Finse en Zweedse regio’s tot meer dan 8.000 inwoners per km2 in Inner-London. Vaak worden
regio’s op basis van hun bevolkingsdichtheid ingedeeld in meest urbane regio’s, intermediair rurale
regio’s en meest rurale regio’s (OESO, 1996). Nederland kent geen meest rurale regio’s. Zo’n 85%
van de inwoners van Nederland, België en het VK woont in de meest urbane regio’s. In landen als
Denemarken, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Finland en Zweden woont tweederde of meer van de
bevolking in de intermediair rurale regio’s en meest rurale regio’s. Doordat de druk op de ruimte
verschilt, kan de structuur van de landbouw zich in de nabijheid van grote bevolkingsconcentraties
anders ontwikkelen dan in rurale regio’s.
Het aandeel van de landbouwsector in de werkgelegenheid verschilt fors tussen de drie groepen
regio’s. In 2002 varieerde dit in de meest rurale regio’s van 5-10% in de meeste EU-landen, met
Spanje, Griekenland en Portugal als uitschieters naar boven (12 tot 19%). In de meest urbane regio’s
39
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Tabel 3.3

Uitgaven (mln. euro) EOGFL naar product, 1995-2004

3

2004

3.3

w.v. directe Aandeel in
toeslagen totaal (%)

1995

2000

2002

2003

Totaal

15.018

16.663

18.590

16.809

17.297

17.123

1.831

1.910

1.396

1.277

1.284

0

0

807

2.210

2.524

2.346

2.343

2.301

98

1.826

1.551

1.558

1.532

1.573

344

22

Wijn

850

766

1.197

1.213

1.092

0

0

Tabak

993

989

973

960

929

924

99

Overige plantaardige
producten

1.507

1.723

1.498

1.610

1.534

298

19

Totaal plantaardig

Granen, oliezaden,
e.d.
Suiker
Olijfolie
Groenten en fruit

98

22.832

25.812

27.686

25.748

26.081

20.990

80

Melk en zuivel
producten

3.891

2.544

2.360

2.796

1.993

0

0

Rund- en kalfvlees

4.091

4.540

7.072

8.091

7.776

7.312

94

Schapen- en
geitenvlees

2.204

1.736

552

2.082

1.470

1.470

100

344

435

119

171

173

0

0

28

9

15

13

24

0

0

Varkensvlees,
pluimveevlees en
eieren
Vis
Overige dierlijke
producten

1

12

0

0

0

0

0

Totaal dierlijk

10.559

9.276

10.119

13.153

11.436

8.782

77

Totaal overig

280

1.173

1.060

880

782

51

6

33.671

36.261

38.865

39.782

38.299

29.823

78

TOTAAL

Bron: EOGFL-jaarverslagen.

kwam het aandeel van de landbouw uit op circa 1-3%. Sinds begin jaren tachtig is het aandeel van de
landbouw in de totale werkgelegenheid in alle groepen regio’s ongeveer gehalveerd. De landbouwsector
kan dan ook zelfs in de meest rurale regio’s niet meer worden beschouwd als de ruggegraat van de
rurale economie. Weliswaar zorgt de primaire landbouwsector voor werkgelegenheid in de verwerkende
en toeleverende industrie, maar deze werkgelegenheid is nooit groter dan die in de primaire sector
(SCENAR 2020-project). In de meeste landen is het aandeel van de verwerkende en toeleverende
industrie in de totale werkgelegenheid zo’n 2 à 3%, ook in landen met een relatief groot aandeel van de
landbouwsector in de totale werkgelegenheid.
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In 2000, het meest recente jaar waarvoor regionale landbouwdata beschikbaar zijn, telde de EU-15 zo’n
6,8 miljoen landbouwbedrijven. Ongeveer 80% daarvan bevond zich in de meest rurale en intermediaire
rurale regio’s (tabel 3.4). Tussen 1990 en 2000 nam het aantal landbouwbedrijven in de EU-12 jaarlijks met
ruim 2% af, waarbij de daling in de meest rurale regio’s wat trager verliep dan in de urbane regio’s. In het
algemeen hebben de meest urbane regio’s relatief veel tuinbouwbedrijven en bedrijven met permanente
gewassen, terwijl de graasdierhouderij in de meest rurale regio’s relatief sterk vertegenwoordigd is.
Bedrijven in de meest rurale regio’s zijn uitgedrukt in ha over het algemeen wat groter dan die in de meest
urbane regio’s, hoewel het VK hier een belangrijke uitzondering op is (tabel 3.5).
Om de economische omvang van de productie te meten, wordt vaak de Europese grootte-eenheid
(EGE) gebruikt. Door de ege per ha uit te drukken ontstaat een maatstaf voor de intensiteit van de
productie; gemiddeld bedroeg deze 1 ege per ha in de EU-15 in 2000 (tabel 3.5). In sommige lidstaten,
zoals België, Spanje, Italië, Oostenrijk en Portugal ligt de intensiteit van de productie in de meest urbane
regio’s fors boven die in de meest rurale regio’s, terwijl de verschillen in andere lidstaten beperkt zijn.
Sinds 1990 is de intensiteit van de productie overal toegenomen. In sommige landen verliep de stijging
in de meest rurale regio’s het snelst, in andere landen daarentegen in de meest urbane regio’s. Het
onderzoek naar verschillen in de regionale landbouwstructuur in de EU staat nog in de kinderschoenen,
veel verklaringen voor verschillen in ontwikkelingen zijn nog niet voorhanden.

Tabel 3.4

Totaal
aantal
bedrijven
(x 1.000)

Ontwikkeling 1990-2000

Verdeling (%) over soort regio
Meest
ruraal

Inter
mediair
ruraal

Gemiddelde jaarlijkse afname (%)

Meest
Nationaal
urbaan gemiddelde

Meest
ruraal

Inter
mediair
ruraal

Meest
urbaan

België

62

6

15

79

-3,2

-3,5

-3,2

-3,1

Denemarken

58

67

27

6

-3,3

-3,3

-3,5

-2,4

Spanje
Frankrijk
Italië

3.3

Aantal landbouwbedrijven in de EU, 1990-2000
Aantal landbouwbedrijven in 2000

West-Duitsland

3

442

23

43

34

-3,5

-3,3

-3,5

-3,7

1.287

42

47

11

-2,1

-1,4

-2,7

-2,0

664

57

39

4

-3,2

-3,2

-3,3

-3,5

2.154

18

53

29

-2,1

-1,6

-2,3

-2,1

Nederland

102

0

23

77

-2,0

-

-1,7

-2,1

Verenigd Koninkrijk

233

20

25

54

-0,4

-1,0

-0,3

-0,2

EU-12

6.379

39

41

20

-2,2

-1,9

-2,5

-2,2

EU-15

6.771

41

40

19

-

-

-

-

Bron: Eurostat, Luxemburg; bewerking LEI.
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Tabel 3.5

Bedrijfsgrootte (ha) en intensiteit van de productie (EGE/ha) in de EU-15
naar type regio, 2000

3

Bedrijfsgrootte

3.4

Nationaal
gemiddelde

Meest
ruraal

Intensiteit

Inter
mediair
ruraal

Meest
Nationaal
urbaan gemiddelde

Meest
ruraal

Inter Meest
mediair urbaan
ruraal

België

23

37

35

19

2,3

1,4

2,9

2,3

Denemarken

46

48

43

35

1,4

1,3

1,5

1,2

West-Duitsland

26

28

27

24

1,3

1,3

1,1

1,5

Spanje

20

27

18

7

0,6

0,5

0,7

1,1

Frankrijk

42

46

37

34

1,0

0,9

1,3

1,4

Italië

6

9

6

5

1,5

0,8

1,6

2,1

Nederland

20

-

33

16

4,5

-

2,7

5,6

Verenigd Koninkrijk

68

54

94

61

0,7

0,7

0,5

0,8

EU-15

19

22

17

16

1,0

0,8

1,0

1,6

Bron: Eurostat; bewerking LEI.

3.4 Productie- en inkomensontwikkeling EU-landbouw
In vrijwel alle lidstaten nam in 2005 het volume van de agrarische productie af, in de EU-25 gemiddeld
met 5% (tabel 3.6). Dit kwam vooral door een daling van de plantaardige productie. Slechte weers
omstandigheden leidden tot een veel kleinere graanproductie, met name in Spanje en Portugal waar de
droogte heeft toegeslagen. Ook de productie van wijn, aardappelen en olijfolie nam af door het droge
weer. In de veehouderij bleef de productie op niveau. De productie van melk, die het grootste aandeel
heeft in het productiepakket, nam marginaal toe.
De waarde van de aangekochte goederen en diensten in de EU daalde, vooral door lagere prijzen
van grondstoffen als zaaizaad en veevoeders. De prijzen voor energie en daaraan gekoppeld die van
kunstmest namen fors toe.
De toegevoegde waarde nam door de geschetste ontwikkelingen in de EU met bijna 8% af. De
hoeveelheid arbeid daalde of stagneerde in 2005 in alle lidstaten, uitgezonderd Estland en Luxemburg.
In Tsjechië, Hongarije en Litouwen nam het aantal arbeidskrachten het sterkste af.
Voorgaande ontwikkelingen resulteerden in een daling van de netto toegevoegde waarde per
arbeidseenheid in de EU-25 met gemiddeld 5,6% in 2005 (tabel 3.6). Het zijn vooral de landen in de
EU-15 waar de inkomens omlaag gingen. De verschillen waren zowel binnen de EU-15 als binnen de
EU-25 groot. Terwijl in Litouwen (+25), Ierland (+17), Letland (+13) en Tsjechië (+13) de inkomens
sterk toenamen, daalden deze in Portugal (-12), Slowakije (-11), Italië, Spanje en Frankrijk (alle -10%)
fors. De ontwikkeling in Nederland in 2005 was positief, daar staat tegenover dat de daling van het
inkomen in Nederland in 2004 het grootst was van alle lidstaten. 					
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Tabel 3.6

Productie- en inkomensontwikkeling in de EU-landbouw (geraamde mutatie
2004-2005, in %)
EU-25

EU-15

EU-10nw

Nederland

Volume brutoproductie

-5,1

-5,0

-6,0

-0,6

Waarde brutoproductie

-6,3

-6,6

-3,5

+2,7

Volume aangekochte productiemiddelen

-0,6

-0,5

1,6

-0,3

Waarde aangekochte productiemiddelen

+0,1

+0,4

-2,0

+1,3

Ruilvoet

-1,9

-2,5

-3,0

-1,8

Netto toegevoegde waardea)

-7,9

-8,3

-2,4

+4,6

Arbeidsjaareenheden

-2,4

-2,1

-3,0

-1,5

Netto toegevoegde waarde per arbeidseenheida)

-5,6

-6,4

+0,6

+6,1

a) In reële termen.

3
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Bron: Eurostat.

Inkomensgroei in EU tot 2012
De Europese Commissie is optimistisch over de ontwikkeling van de agrarische inkomens in de EU
de komende jaren. Gemiddeld zullen de reële inkomens per arbeidskracht in de periode 2004 tot
2012 toenemen met bijna 13% (EC, 2005b). Er zijn echter forse verschillen tussen de verwachte
ontwikkeling in de EU-15 enerzijds, waar de inkomens met ongeveer 6% stijgen en de tien nieuwe
lidstaten anderzijds, waar een stijging van 50% is geraamd. Er is een aantal redenen voor dit verschil.
In de tien nieuwe lidstaten zal de bruto toegevoegde waarde naar verwachting afnemen, maar deze
zal meer dan gecompenseerd worden door de forse toename van de toeslagen. Het gaat zowel om
de directe (inkomens)toeslagen, als om uitgaven in het kader van het plattelandsbeleid. Bovendien zal
herstructurering van de landbouw in deze landen er toe leiden dat het aantal arbeidskrachten in deze
sector jaarlijks met 4% afneemt, ruim twee keer zoveel als in de EU-15 (EC, 2005b).
De raming van de inkomens is gebaseerd op (prijs- en volume)projecties voor de belangrijkste
agrarische producten. Uitgangspunten hierbij zijn een herstel van de economische groei in de EU en
een sterke positie van de Amerikaanse dollar op de middellange termijn. Verder is ook aangenomen
dat de vraag naar en de handel in agrarische producten op de wereldmarkt toeneemt.
Voor de meeste graansoorten worden stijgende prijzen verwacht. Ook de opbrengsten per
hectare zullen toenemen, vooral die van maïs. Een groei van de export leidt tot een daling van de
graanvoorraden. Het verbruik van oliezaden in de EU zal sterk toenemen, mede door een groeiende
vraag naar biodiesel.
Voor de veehouderij wordt uitgegaan van een vrij stabiele situatie op de rundvleesmarkt. De EU blijft
vermoedelijk importeur van rundvlees. Ondanks de potentiële groei in de consumptie in de nieuwe
lidstaten door hogere inkomens, zal de vraag naar rundvlees in de EU stagneren. De productie van
varkensvlees zal licht toenemen, evenals de consumptie, het laatste vooral in de nieuwe lidstaten. De
productie van pluimveevlees zal zich herstellen van de problemen van de laatste jaren. De gunstige
prijzen ten opzichte van de andere vleessoorten en het stijgende verbruik in de verwerkende industrie
zorgen voor een groeiende afzet binnen de EU. De afzet op exportmarkten ondervindt daarentegen
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toenemende concurrentie vanuit vooral Brazilië. Dit zal ook leiden tot een stijgende import in de
Europese Unie. De verwachtingen voor de markt voor eieren zijn positief. Ook hier is een herstel
voorzien van de productie, na de terugval als gevolg van de vogelpest, terwijl ook de consumptie
verder zal toenemen. De melkproductie zal geleidelijk stijgen, als gevolg van de verruiming van de
quota. Verwacht wordt dat de extra productie op de interne markt kan worden afgezet.

3.5 Agrarische handel in de EU
In 2004 exporteerden de 25 lidstaten van de EU voor ruim 257 miljard euro aan landbouwproducten
(tabel 3.7). Van dit bedrag kwam slechts 5% voor rekening van de nieuwe lidstaten. Driekwart van de
agrarische export van de EU-25 was bestemd voor de andere lidstaten; de toetreding van de nieuwe
lidstaten op 1 mei 2004 heeft niet geleid tot een significante toename van de intrahandel. In 1996
had deze al een aandeel van 72% in de totale agrarische export. De toename van de exportwaarde is
vooral te danken aan de categorie ‘overig’, waar onder meer dranken, koffie, kurk en hout, tabak, en
oliën en vetten onder vallen.
In 2004 importeerde de EU-25 voor ruim 270 miljard euro aan agrarische producten (tabel 3.7).
Hiervan kwam 6% voor rekening van de nieuwe lidstaten. Het aandeel van de intrahandel is met 69%
iets lager dan bij export. Bij de import heeft de categorie overig ook het grootste aandeel in de stijging
van de exportwaarde. In 2004 had de EU-25 een negatief agrarisch handelssaldo van bijna 13 miljard
euro, iets minder dan in 1996.
Tabel 3.7

Agrarische handel van de EU, 1996a) en 2004b)
Export

Import

EU-15

EU-25

EU-15

1996

2004

1996

2004

189,3

257,4

204,1

270,2

Akkerbouw

27

24

23

20

Tuinbouw

21

19

21

20

Veehouderij

15

16

18

19

Visserij

4

5

7

8

Overig

33

37

31

33

Aandeel intrahandel (in %)

72

75

65

69

Totale waarde (mrd. euro)

EU-25

Waarvan (in %)

a) 1996 = gemiddelde 1995/1996; b) 2004 = gemiddelde 2003/2004.
Bron: ITC/PCTAS, bewerking LEI.
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EU belangrijkste handelspartner voor MOL's bij totale handel
De Europese Unie is de belangrijke handelspartner voor de groep van 50 Minst Ontwikkelde
Landen (MOL's). Dit blijkt uit het feit dat ruim 26% van de totale MOL-export bestemd is voor de
EU, terwijl 22% van de totale MOL-import afkomstig is uit de EU. De MOL's, waarvan een groot
deel in Afrika ligt, hebben sinds maart 2001 binnen het kader van het ‘Everything But Arms’(EBA)akkoord tarief- en quotavrije toegang tot de EU voor alle producten behalve wapens. Hierdoor hebben
ze eenvoudig toegang tot de Europese markt. Toch hebben de MOL's slechts een aandeel van
ongeveer 1% in de totale import en export van de EU (EC, 2005c). Bij de handel met de EU neemt
de export van landbouwproducten een belangrijke plaats in. Voor sommige MOL's is de export van
landbouwproducten de belangrijkste bron van inkomsten. Het gaat dan vooral om de export van
tropische producten, fruit, groenten, katoen, tabak en suiker. Aan de andere kant importeren de
MOL's ook veel agrarische producten uit de EU, zoals granen, zuivel, levende have en bewerkte
voedselproducten (EC, 2004b).
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Meer agrarische handel tussen Azië en MOL's; EU verliest koppositie
Bij de handel in agrarische producten was de EU de belangrijkste handelspartner van de MOL's,
maar hier heeft ze recentelijk terrein verloren aan Azië, zo blijkt uit figuur 3.1. Aan de importkant is
het aandeel van de EU tussen 1996 en 2004 gedaald van 46% naar 37%. Hiervan heeft vooral Azië
geprofiteerd (van 39% naar 43%), maar ook de NAFTA en Afrika importeerden relatief meer uit de
MOL's. Aan de exportkant is een vergelijkbaar beeld te zien, al is de markt daar meer verdeeld tussen
de verschillende landenblokken. Tussen 1996 en 2004 daalde het aandeel van de EU van 33% naar
26%, terwijl het aandeel van Azië steeg van 30% naar 33%. Latijns-Amerika en Afrika exporteerden
eveneens meer, terwijl de uitvoer van de NAFTA naar de MOL's daalde.
In totaal exporteerde de EU in 2003/2004 voor 2,7 miljard euro aan agrarische producten naar de
MOL's, terwijl de EU-import vanuit de MOL's een waarde had van 3,2 miljard euro. Azië exporteerde
voor 3,5 miljard euro en importeerde voor 3,7 miljard euro. Wanneer de handel van individuele landen
met de MOL's wordt bekeken, exporteerde India met 1,1 miljard euro het meest in 2003/2004,
gevolgd door de VS met 982 miljoen euro (ook veel voedselhulp) en Frankrijk (685 miljoen euro).
Nederland staat op de zesde plaats met 387 miljoen euro. De grootste importeur van agrarische
producten uit de MOL's in 2003/2004 was eveneens India (887 miljoen euro), gevolgd door China
(768 miljoen euro) en Frankrijk (680 miljoen euro).
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Figuur 3.1

Aandelen (%) van de EU-25 en overige handelsblokken in de totale
agrarische handel met MOL's
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Bron: ITC/PCTAS, bewerking LEI.
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4
De Nederlandse agrosector
Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•

belang import voor agrocomplex groeit
groei agrarische handel blijft achter bij groei totale handel
bedrijven stoten onderdelen af, suikerdivisie CSM in de etalage
speciaalzaak verliest marktaandeel aan supermarkt
groeiende consumptie buitenshuis
marktaandeel biologische voeding 2%
overheid en bedrijfsleven tekenen convenant overgewicht
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Ontwikkeling van het agrocomplex

Het Nederlandse agrocomplex kan worden onderscheiden in een deel dat grondstoffen verwerkt die
door de primaire landbouw in Nederland zijn voortgebracht en een deel dat vooral buitenlandse
grondstoffen verwerkt. Het eerste deel, het zogenaamde agrocomplex op binnenlandse
grondstoffenbasis, omvat voor wat de toegevoegde waarde betreft ongeveer 5% van de Nederlandse
economie (tabel 4.1). De betekenis voor de nationale werkgelegenheid is iets hoger, ruim 6%. De
toegevoegde waarde van dit deel van het agrocomplex daalde tussen 2001 en 2004 met 1,1 mrd.
euro. Met name de toegevoegde waarde van de primaire sector laat een aanzienlijke daling zien, maar
ook de toegevoegde waarde in de distributiefase staat onder druk. Het aandeel van de werkgelegen
heid van het binnenlandse agrocomplex in de totale werkgelegenheid daalde tussen 2001 en 2004
van 6,6% naar 5,9%. De aanzienlijke afname van het aantal primaire bedrijven wordt zichtbaar in deze
cijfers.
Het aandeel van het akkerbouw- en het intensieve-veehouderijcomplex in de toegevoegde waarde
van het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen, daalde tussen 2001 en 2004, vooral
als gevolg van de lage prijzen in 2004 voor diverse producten. In de intensieve veehouderij betrof dit
vooral de pluimveesectoren (tabel 4.2).
Naast het deel van het agrocomplex dat waarde toevoegt op basis van binnenlandse grondstoffen,
worden ook geïmporteerde grondstoffen verwerkt. Belangrijk in dit verband zijn grondstoffen voor
veevoer, granen voor menselijke consumptie, oliehoudende zaden en cacao, koffie en thee. De
toegevoegde waarde van dit deel van het complex steeg tussen 2001 en 2004 naar 15,6 mrd. euro,
de werkgelegenheid daalde met 15.000 arbeidsjaren. Dit deel van het complex weet zich min of meer
te handhaven als onderdeel van de Nederlandse economie.
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Tabel 4.1

Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex, 2001 en 2004
Toegevoegde waardea)
(factorkosten, mrd. euro)

4
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Werkgelegenheid
(1.000 arbeidsjaren)

2001

2004 (v)

2001

Agrocomplexb)

40,5

40,4

714

651

aandeel in nationale totaal

9,4%

9,3%

11,1%

10,1%

3,6

3,8

71

64

0,9%

0,9%

1,1%

1,0%

Hoveniers, agrarische
dienstverlening en bosbouw
aandeel in nationale totaal

2004 (v)

Buitenlandse grondstoffen:

14,8

15,6

220

205

aandeel in nationale totaal

3,4%

3,6%

3,4%

3,2%

Verwerking

6,5

7,1

75

72

Toelevering

4,1

4,3

70

66

Distributie

4,2

4,2

75

67

Binnenlandse grondstoffen

22,1

21,0

423

382

aandeel in nationale totaal

5,1%

4,8%

6,6%

5,9%

Primaire productie

7,9

6,9

186

176

Verwerking

3,3

3,4

53

45

Toelevering

7,9

8,4

130

122

Distributie

3,0

2,3

54

40

a) Lopende prijzen; b) gebaseerd op binnen- en buitenlandse agrarische grondstoffen; inclusief hovenierssector,
agrarische dienstverlening, bosbouw, cacao, dranken, tabak.
NB: Door revisie van de Nationale Rekeningen en methodologische veranderingen zijn de cijfers niet vergelijkbaar met
eerder gepubliceerde gegevens.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

Tabel 4.2

Aandeel (%) van de deelcomplexen in het Nederlandse agrocomplexa)
2001-2004
Toegevoegde waarde

Werkgelegenheid

2001

2004 (v)

2001

2004 (v)

Akkerbouw

22,0

19,5

20,5

18,1

Glastuinbouw

20,1

22,0

16,0

17,5

Opengrondstuinbouw
Grondgebonden veehouderij
Intensieve veehouderij
Totaal

7,8

8,4

8,7

9,9

27,6

28,3

31,3

32,9

22,5

21,9

23,5

21,6

100,0

100,0

100,0

100,0

a) Op basis van binnenlandse grondstoffen.
NB: Door revisie van de Nationale Rekeningen en methodologische veranderingen zijn de cijfers niet vergelijkbaar met
eerder gepubliceerde gegevens.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.
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Figuur 4.1

Ontwikkeling en samenstelling Nederlandse agrarische import en export
(mrd. euro) met de EU-25 en derde landen, 2004 en 2005

EU
Granen, zaden,
peulvruchten, aardappelen niet-EU
EU
Oliehoudende zaden niet-EU
EU
Veevoeders, excl. granen niet-EU
EU
Graanbereidingen, zetmeel niet-EU
EU
Suiker niet-EU
EU
Tuinbouwzaden niet-EU
EU
Sierteeltproducten, planten niet-EU
EU
Groenten niet-EU
EU
Fruit, noten en specerijen niet-EU
EU
Bereidingen van aardappelen,
groenten, fruit niet-EU
EU
Vee niet-EU
EU
Vlees niet-EU
EU
Eieren niet-EU
EU
Zuivel niet-EU
EU
Vis niet-EU
EU
Hout, kurk niet-EU
EU
Margarine, vetten, oliën
niet-EU
EU
Dranken niet-EU
EU
Koffie, thee, cacao niet-EU
EU
Tabak
niet-EU
EU
Diversen
niet-EU

4
4.1

3

2

1

0

1

import 2004 en 2005
export 2004 en 2005

2

3

4

5

6

7

Bron: CBS, bewerking LEI.

49

4.2

4.2 Agrarische import en export

4
4.2

De totale Nederlandse uitvoer bedroeg in 2005 bijna 281 mrd. euro en was daarmee bijna 10% hoger
dan het jaar ervoor. De groei van de agrarische uitvoer bleef daar met ruim 5% bij achter. In totaal werd
in 2005 voor bijna 51 mrd. euro aan agrarische producten uitgevoerd. Het aandeel van deze producten
in de totale uitvoer bedroeg vorig jaar 18%, één procentpunt lager dan in 2004. Het belang van
sierteeltproducten en planten in de totale export van agrarische producten nam verder toe. In totaal werd
in 2005 voor ruim 7,6 mrd. euro aan deze producten uitgevoerd; het zijn de belangrijkste agrarische
exportproducten van Nederland, zoals blijkt uit figuur 4.1. Deze producten behoren tot de meest
concurrerende goederen, dat wil zeggen, met een bovengemiddeld exportaandeel op de wereldmarkt.
Volgens deze definitie behoort ongeveer de helft van de 100 meest concurrerende goederensectoren in
Nederland tot het cluster landbouw/voeding (Jacobs en Lankhuizen, 2005). De export van agrarische
producten is voor bijna 82% op de EU-lidstaten gericht, iets meer dan in 2004. De belangrijkste
handelspartner is van oudsher Duitsland (aandeel van 25,7%) , gevolgd door het Verenigd Koninkrijk,
België/Luxemburg en Frankrijk (figuur 4.2).
Aan de invoerkant is het beeld vergelijkbaar wat betreft handelspartners. Duitsland is de belangrijkste
met een aandeel van 22,2% (figuur 4.3). Vlees en zuivel zijn de belangrijkste invoerproducten. De totale
waarde van de invoer bedroeg in 2005 28,2 mrd. euro, iets hoger dan in 2004, toen de invoer 27,6
mrd. euro bedroeg. Hiermee bleef de groei achter bij de totale invoer die toenam met 9% tot ruim 249
mrd. euro. Het aandeel van agrarische producten in de totale invoer daalde hierdoor van 12 naar 11 %.

Figuur 4.2

Aandeel (%) van handelspartners in de Nederlandse agrarische
export, 2005
Overige landen 12%
Zwitserland 1%
Rusland 2%

Duitsland 25%

VS 4%

Overig EU-25 13%
Verenigd Koninkrijk 12%
Spanje 4%
Italië 7%

Frankrijk 10%
België 10%
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Bron: CBS, bewerking LEI.

4.3

Figuur 4.3

Aandeel (%) van handelspartners in de Nederlandse agrarische
import, 2005
Overige landen 19%

Duitsland 22%

Argentinië 3%

4

VS 3%

4.3

Overig Zuid-Amerika 4%

België 15%

Brazilië 7%
Overig EU-25 9%

Frankrijk 8%

Italië 2%

Verenigd Koninkrijk 4%
Spanje 4%
Bron: CBS, bewerking LEI.

4.3 Voedings- en genotmiddelenindustrie
4.3.1 Algemeen
De voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie) maakt met een aandeel van ruim een derde in de
totale toegevoegde waarde een substantieel deel uit van het agrocomplex (tabel 4.3). De totale V&Gindustrie telt ongeveer 4.500 bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan circa 144.000 personen. Circa
66% hiervan vindt emplooi in bedrijven met 100 en meer werknemers. In 2003 omvatte de V&G-industrie
245 van dergelijke grote bedrijven. In dat jaar genereerden deze bedrijven een gezamenlijke omzet van
42,3 mrd. euro (tabel 4.3). Van deze omzet werd ruim 19 mrd. (46%) in het buitenland behaald. De
export van de V&G-industrie is voor circa driekwart gericht op de EU-landen.
In de grootteklasse meer dan 100 werknemers zijn de bedrijven die tot de V&G-industrie behoren met
gemiddeld 387 werknemers groter dan in de industrie totaal, waar in 2003 gemiddeld 325 werknemers
per bedrijf werkzaam waren. Ook de gemiddelde omzet per werknemer was in de V&G-industrie in 2003
hoger dan in de totale industrie, namelijk 173 miljoen euro versus 107 miljoen euro. Per saldo resulteert
een gemiddelde omzet van 446.000 euro per werknemer voor de V&G-industrie, tegenover 329.000
euro voor de industrie totaal.
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Grootste Nederlandse ondernemingen
De tien grootste Nederlandse voedingsmiddelenconcerns behaalden in 2005, verdeeld over nagenoeg
alle continenten, een omzet van circa 80 mrd. euro (tabel 4.4). Opvallend is de positie van het
vleesbedrijf Sovion. In relatief korte tijd (in drie jaar tijd vertienvoudigde de omzet) is dit in Best
gevestigde bedrijf opgeklommen tot de op twee na grootste onderneming op dit terrein. Door
overnames in Nederland en Duitsland behoort het tot de top van varkensvleesbedrijven in Europa.
Unilever is veruit de belangrijkste producent van voedings- en genotmiddelen. Deze multinational
produceert echter ook artikelen voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging. In 2005 werd een
wereldwijde omzet behaald van bijna 40 mrd. euro, waarvan ruim 23 mrd. betrekking had op voedingsen genotmiddelen. Het concern is operationeel in circa 100 landen en heeft over de gehele wereld
206.000 werknemers in dienst, waarvan 50.000 in Europa en circa 80.000 in Azië en de
Pacificlanden, waaronder Australië.

Cacaoboonverwerkende industrie
De cacaoboonverwerkende industrie is een belangrijke toeleverancier van de chocolade-industrie en
andere voedingsmiddelenindustrieën, waaronder de dranken-, zoetwaren-, bakkerij- en consumptieijsindustrie. Het branden en malen van cacaobonen tot cacaomassa en de productie van daarvan
afgeleide producten als cacaoboter en -poeder wordt vandaag de dag gedaan door gespecialiseerde
bedrijven, die onderdeel zijn van multinationale ondernemingen. De cacaoboonverwerkende industrie
telt wereldwijd slechts een handvol bedrijven. Nederland is de grootste verwerker van cacaobonen en
tevens de belangrijkste exporteur van cacaoproducten in de wereld. De verwerking van cacaobonen
in Nederland vindt plaats in de Zaanstreek en is feitelijk in handen van een tweetal ondernemingen:
ADM Cocoa en Gerkens Cacao. Deze twee bedrijven nemen ongeveer 80% van de verwerking van
cacaobonen voor hun rekening. ADM Cocoa is onderdeel van de Amerikaanse Archer Daniels Midland
Company, één van de grootste agrarische ondernemingen in de wereld en wereldwijd de grootste
cacaoboonverwerker. Gerkens Cacao is sinds 1986 eigendom van het eveneens Amerikaanse
Cargill. Cacaobonen worden geteeld in West-Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika en Azië; 90% van de
productie vindt plaats in een achttal landen: Ivoorkust, Ghana, Indonesië, Nigeria, Brazilië, Kameroen,
Equador en Maleisië. De totale productie van cacaobonen bedroeg in 2003/04 ruim 3 miljoen ton,
waarvan bijna 70% werd geproduceerd in Afrika. Op het Afrikaanse continent is Ivoorkust veruit de
grootste producent. Met een aandeel in de wereldproductie van circa 40% is dit land tevens de
grootste producent in de wereld. Ghana volgt met een aandeel van 16% en Indonesië met 15%.
Amsterdam is de belangrijkste aanvoer- en opslaghaven van cacaobonen in de wereld. Nederland
heeft ongeveer een aandeel van 30% in de wereldproductie van cacaopoeder en cacaoboter en is
daarmee wereldmarktleider. Bovendien ligt ongeveer 60% van de wereldvoorraad aan cacaobonen
opgeslagen in Amsterdamse pakhuizen. Ook de grote chocolade-industrieën, als afnemers van
cacaoboter en -poeder, zijn veelal in of rondom Amsterdam gevestigd.
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Tabel 4.3

Kengetallen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland,
2003
Bedrijven
met ≥ 100
werknemers

Werkzame
personen
(x1.000)

Netto omzet
(mln. euro)

Slachterijen en vleesverwerkende industrie

55

18,5

4.956

w.v. slachterijen (excl. pluimvee)

20

5,5

2.506

pluimveeslachterijen

15

3,0

648

vleesverwerking

25

10,0

1.802

Visverwerkende industrie

10

1,8

332

Groente- en fruitverwerkende industrie

25

9,0

2.623

Oliën- en vettenindustrie

5

2,3

5.724

Meelindustrie

5

3,6

1.504

Diervoederindustrie

20

4,9

2.539

Brood-, banket-, biscuitfabrieken e.d.

50

12,3

1.562

Cacao-, chocolade- en suikerwerkindustrie

10

5,4

3.092

Drankenindustrie

15

8,5

3.731

Overige voedings- en genotmiddelenindustrie

50

28,6

16.261

245

94,9

42.324

1.455

473,3

155.516

16,8

20,1

Bedrijfsgroep

Totaal voedings- en genotmiddelenindustrie
Totale industrie
Aandeel (%) van V&G-industrie in industrie totaal

4
4.3

27,2
Bron: CBS Statline.

Tabel 4.4

Ranglijst van de grootste Nederlandse voedings- en
genotmiddelenondernemingen, 2005
Wereldomzet
(mln. euro)

Omzet
Nederland
(mln. euro)

Personeel
totaal

Productgroep(en)

1. Unilever

39.672

1.162

206.000

2. Heineken

10.796

n.b.

64.305

Dranken

Voedings- en genotmiddelen

3. Sovion

6.285

n.b.

14.000

Vlees

4. Friesland Foods

4.419

1.351

16.438

Zuivel

5. Nutreco

a)

3.858

993

12.541

Diervoeders

6. Campina

3.569

1.060

6.811

7. CSM

2.618

250

8.458

8. Numico

1.988

n.b.

14.000

9. Wessanen

1.877

160

7.349

Natuurvoeding en snacks

10. Provimi

1.585

n.b.

8.000

Diervoeders

11. Cosun

1.339

515

4.194

Voedingsmiddelen en ingrediënten

a) 2004.
n.b.=niet beschikbaar.

Zuivel
Suiker, bakkerij-ingrediënten en melkzuur
Babyvoeding en klinische voeding

Bron: Jaarverslagen en websites ondernemingen.
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Vogelgriep werpt schaduw op pluimveesector
De vogelgriep die Europa in zijn greep hield heeft in Nederland in de pluimveesector zijn eerste
slachtoffer geëist. Pluimveeslachterij Rep en Roozendaal in Barneveld, met 400.000 tot 450.000
slachtingen per week een middelgrote slachterij, is failliet gegaan. De afzet van pluimveevlees is als
gevolg van de vogelgriep sterk gedaald en daarmee ook de opbrengsten. Het Barneveldse
slachtbedrijf is voor 51% in handen van de familie Rep. Mengvoerproducent Cehave Landbouwbelang
is met 49% minderheidsaandeelhouder in het bedrijf. De FEFAC, de Europese federatie voor
diervoederfabrikanten, voorziet dat de vogelgriep ook gevolgen heeft voor de productie van
pluimveevoeders. Voor 2006 wordt in Europees verband een daling in de productie voorzien van 2,5
tot 5 miljoen ton (FEFAC, 2006).
4.3.2 Dynamiek in de V&G-industrie
Na de grote concentratiegolf, die vooral tussen 1995 en 2000 plaatsvond, nemen veel onder
nemingen nu (weer) afscheid van een (deel) van hun activiteiten of trekken zich terug uit bepaalde
markten. Tegenvallende synergievoordelen, onvoldoende groeikansen, veranderende consumenten
voorkeuren alsmede de invloed van (grote) investeerders op het beleid van de onderneming, liggen
hieraan ten grondslag. Twee voorbeelden ter illustratie.
Diepvries uit de gratie
De omzetgroei van diepvriesproducten stagneert al jaren. De sector die vooral in de jaren vijftig en
zestig opgang maakte, kampt met imagoproblemen. De West-Europese consument vraagt steeds
meer naar verse of koelverse producten, die wel als gezond worden ervaren in tegenstelling tot
diepvriesproducten.
Begin dit jaar maakte Unilever het voornemen bekend om het grootste deel van de Europese
activiteiten in diepvriesproducten te verkopen. Het gaat hierbij om activiteiten in elf Europese landen,
waaronder Nederland. De ijsdivisie blijft buiten schot. De diepvriesdivisie behaalde in 2005 een
omzet van 2 mrd. euro en telt 4.500 medewerkers. In Nederland is Iglo het bekendste merk. Mora met 600 werknemers in Nederland en België en 100 miljoen euro omzet een belangrijke producent
van diepvriessnacks - is inmiddels verkocht aan Ad van Geloven, eveneens producent van
diepvriessnacks. Mora is als merk sterk lokaal georiënteerd en leverde daardoor onvoldoende
schaalvoordelen op, terwijl er bovendien te weinig synergie was met de overige activiteiten van het
concern. Ook het Amerikaanse Heinz heeft de Europese diepvriesactiviteiten wegens onvoldoende
groeipotentie te koop gezet. Het bedrijf wil vooral groeien in de topmerken binnen de categorieën
ketchup en sauzen, kant-en-klaarmaaltijden en babyvoeding. Ook de Europese vis- en
groenteactiviteiten worden afgestoten. Tot de laatste categorie behoort onder andere het
Nederlandse groenteconservenbedrijf HAK, dat vier jaar daarvoor door Heinz werd overgenomen van
CSM. Inmiddels heeft HAK een nieuwe eigenaar gevonden in de recent opgerichte holding Neerlands
Glorie. Als onderdeel van de participatiemaatschappij NPM Capital beoogt de holding Nederlandse
producten of bedrijven met een sterk imago en een grote naamsbekendheid nieuw leven in te
blazen. Behalve van Hak is het ook eigenaar van Jonker Fris, producent van groenten en fruit in blik

54

4.4

en glas, dat eind vorig jaar werd overgenomen van het Engelse Premier Foods. Daarnaast heeft
Neerlands Glorie aangegeven het familiebedrijf Koeleman te willen overnemen. Koeleman produceert
in Ter Aar tafelzuren en appelmoes en behaalt met 40 medewerkers een jaaromzet van 20 miljoen
euro. Na de beoogde overname zal Koeleman de derde loot aan de stam zijn van Neerlands Glorie.
CSM neemt afscheid van suikerdivisie
CSM wil zich terugtrekken uit de productie van suiker en de suikerdivisie verkopen. Het concern wil
zich verder concentreren op groeimarkten en haar wereldwijde posities in markten voor 11 bakkerijingrediënten en melkzuur en -derivaten verder uitbouwen (CSM, 2006). Daarnaast speelt de
herziening van de Europese suikermarktordening (zie par.3.1.2) een rol in het besluit afstand te
willen doen van de suikerdivisie. CSM is als producent van suiker een relatief kleine speler. In de
fabriek in Vierverlaten wordt jaarlijks 350.000 tot 380.000 ton suiker geproduceerd. De capaciteit
bedraagt 18.500 ton suikerbieten per dag. In de fabriek in Breda worden enkel nog
suikerspecialiteiten geproduceerd, waaronder stropen, basterdsuiker en dergelijke. De divisie is
goed voor een omzet van 250 miljoen euro op jaarbasis en biedt werkgelegenheid aan 300 vaste
medewerkers. De andere producent in Nederland, Royal Cosun, heeft interesse getoond in de
suikerdivisie van de concurrent (Royal Cosun, 2006). Indien beide bedrijven zouden worden
samengevoegd, ontstaat een marktpartij die ongeveer 5% van de totale suikerproductie in de EU
voor haar rekening neemt. Ter vergelijking, de grootste suikerproducent binnen de EU, het Duitse
Südsucker, heeft een drie keer zo grote capaciteit als de suikerfabrieken van CSM en Cosun samen.

4
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4.4 Detailhandel
In totaal werd door consumenten in 2004 bijna 23 mrd. euro aan voedings- en genotmiddelen
uitgegeven in supermarkten (tabel 4.5). Dit komt neer op 3.225 euro per huishouden (HBD, 2006).
Van de totale bestedingen had 15 mrd. euro betrekking op voedingsmiddelen en bijna 8 mrd. euro
op genotmiddelen. Daarnaast gaf de consument in de supermarkten voor 3,6 mrd. euro uit aan
nonfood. Dit betrof vooral drogisterijartikelen, papierwaren en was- en reinigingsmiddelen. Sinds
2000 is de omzet in de supermarkten met 16% toegenomen. De omzet van de speciaalzaken
daalde in 2004 met gemiddeld 6%. Ook in andere Europese landen nam de omzet in supermarkten
toe, ten koste van de speciaalzaken.
Boodschappen doen in de avonduren wordt minder populair. In 2004 behaalden de supermarkten
9,1% van de omzet in de avonduren. Het jaar ervoor was dat nog 9,5%. In 1999 werd met 10,4%
het hoogste aandeel bereikt sinds de verruiming van de openingstijden in 1996. Een onveilig gevoel
op straat in de avonduren wordt als belangrijkste oorzaak beschouwd voor deze terugloop.
Consument koopt steeds meer in supermarkten
Van nagenoeg alle productgroepen is in 2004 relatief meer verkocht via het supermarktkanaal, vooral
als gevolg van de toegenomen verkoop van versproducten. Steeds meer supermarkten breiden hun vers
assortiment uit, ook ketens als Aldi en Lidl die tot voor kort niet of nauwelijks versproducten voerden.
Alleen bij de biologische producten en buitenlandse levensmiddelen kan de speciaalzaak haar positie
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Tabel 4.5

Kengetallen van de detailhandel in voedings- en genotmiddelen in
Nederland, 2004
Aantal winkels

Aantal werknemers
(fte)

Netto-omzet
(mln. euro)

5.593

100.978

22.899

Groentezaken

1.446

2.667

483

Slagerijen

1.200

Supermarkten

4
4.4

Speciaalzaken:
2.811

8.731

Poeliers

294

993

86

Viswinkels

582

1.263

195

Snoep- en chocolateriezaken

596

1.000

73

Slijterijen

2.338

2.631

991

Tabaks- en gemakszaken

1.174

1.713

738

500

1.087

178

4.267

.

.

439

960

179

Kaashandel
Brood- en banketzaken
Natuurvoedingswinkels en
reformzaken

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2005).

vooralsnog handhaven. Naast deze twee productgroepen worden brood en banket, en vis nog het meest
via de traditionele speciaalzaak verkocht (tabel 4.6).
Wat betreft marktaandeel staat Albert Heijn bovenaan (tabel 4.7). Albert Heijn heeft van alle
supermarkten met 30% ook het grootste aandeel in de verkoop van versproducten (Distrifood, 2006).
Albert Heijn dankt zijn positie vooral aan de hoge verkopen van aardappelen, groenten en fruit, verse
vis en koelverse maaltijden. In deze laatste categorie heeft het zelfs een marktaandeel van 60%. Van
de andere supermarkten verkopen met name C1000 en PLUS relatief veel versproducten. Ook Lidl
breidt het versassortiment steeds verder uit, met name met aardappelen, groenten en fruit.
Laurus in het nauw
Het in 1998 ontstane Laurus, een fusie van De Boer Unigro en Vendex Food Groep, staat aan de rand
van de afgrond. De in omzet gemeten tweede supermarktketen van ons land heeft de verliezen
alsmaar zien oplopen en daarnaast het marktaandeel zien afkalven. Beide zijn vooral het gevolg van de
mislukte ombouwoperatie in 2001 en de door marktleider Albert Heijn geïnitieerde prijzenslag in
oktober 2003. Een kapitaalinjectie van grootaandeelhouder Casino en de banken, alsook de vorig jaar
begonnen succesvolle verbouwing van de formules Edah en Konmar tot respectievelijk Edah Lekker &
Laag en Lekker & Laag Superstores, hebben niet kunnen voorkomen dat Laurus twee van haar drie
formules heeft moeten verkopen. Edah heeft in een daartoe gevormd consortium, bestaande uit Sligro
Food Groep en Sperwer Holding, een nieuwe eigenaar gevonden. Het gaat om 223 winkels die
eigendom waren van Laurus. Over de 44 Edah winkels die eigendom zijn van franchisenemers zijn nog
geen besluiten genomen. De vestigingspunten die zich daarvoor lenen, zullen in gelijke mate worden
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omgebouwd tot de formules EM-TE en Golff van Sligro en PLUS van Sperwer. De overige winkels zullen
worden verkocht. Met Ahold heeft Laurus overeenstemming bereikt over de overname van 29 Konmar
Superstores, inclusief de vier franchise-winkels. Met Jumbo is overeengekomen dat het 12 Konmar
Superstores zal verwerven. Ook deze winkels zullen worden omgebouwd. Voor drie andere Konmarwinkels wordt nog een koper gezocht. Naar verwachting zullen Edah en Konmar rond eind van dit jaar
uit het straatbeeld zijn verdwenen. Laurus zal zich na verkoop van de twee formules volledig richten op
Super de Boer (380 vestigingen), dat als meest kansrijke formule wordt gezien.

4
4.4

Tabel 4.6

Marktaandeel (%) van de diverse aankoopkanalen in de consumptieve
bestedingen voor een aantal producten, 2004

Producten

Supermarkten

Speciaalzaken

Overige kanalen

Aardappelen, groenten en fruit

73

10

17

Brood en banket

63

27

10

Vlees en vleeswaren

75

19

6

Vis

58

22

20

Kaas en eieren

79

8

13

Pluimveevlees

79

14

7

Biologische producten

46

41

13

Buitenlandse levensmiddelena)

48

27

25

a) Cijfers voor 2000; onder speciaalzaken worden etnische winkels verstaan.
Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel (2005).

Tabel 4.7

Marktaandelen en aantal winkels van enkele supermarktformules, 2005

Onderneming en formules

Omzet (mln. euro)

Aantal winkels

Marktaandeel (%)

Ahold
Albert Heijn

6.418

674

26,9

3.129

462

14,8

1.500

391

Schuitema
C1000
Albrecht
Aldi
Laurus

3.158

Super De Boer

380

Edah

276

Konmar
Sperwer Groepa)

9,5
12,0

44
1.150

6,2

PLUS

215

4,6

Spar

324

1,6

a) 2004.

Bron: Jaarverslagen, websites, persberichten en consultants.
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Prijsvorming in de keten
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De recente prijsoorlog in het supermarktkanaal heeft de concurrentieverhoudingen in de voedselketen
weer in de maatschappelijke belangstelling gebracht. De verharding in de verhouding tussen
supermarkt en leverancier roept hierbij net zoveel vragen op als de verharding in de verhouding tussen
supermarktbedrijven onderling. De levensmiddelenindustrie en de landbouwsector betogen dat dankzij
de prijsoorlog opbrengsten en marges onder druk staan en dientengevolge het vermogen ontbreekt
investeringen en innovaties door te voeren.
Leidt de prijsoorlog tussen de supermarktketens inderdaad tot een daling van opbrengsten en
marges bij de leveranciers, tot aan de boer toe? Is met andere woorden sprake van onevenwichtige
prijsvorming, bijvoorbeeld als gevolg van concentratie en marktmacht?
Winst in het grootwinkelbedrijf?
Er zijn verschillende internationale studies die uitwijzen dat het supermarktbedrijf nettowinst maakt op
voedingsproducten, zij het dat de marges die gevonden worden over het algemeen beperkt zijn (Hyde
en Perloff, 1998 voor Australië; Weber en Anders, 2005 voor de Duitse deelstaat Hessen).
Vergelijkbare studies laten ook zien dat de marges in de verwerkende industrie laag zijn (ERS, 2004
voor de VS). De klacht vanuit de landbouw dat het supermarktbedrijf winst maakt ten koste van boer
en consument, geldt dus in beperkte mate (RLG, 2003). Over de gevolgen voor de boer valt weinig te
zeggen. De afstand boer-grootwinkelbedrijf is hiervoor te groot.
In Nederland, maar ook in andere landen, luidt momenteel de klacht dat de prijzen van en de marges
op voedingsproducten in het grootwinkelbedrijf juist te laag zouden zijn. Het grootwinkelbedrijf zou verlies
maken op voedingsproducten om klanten te lokken (het zogenaamde loss leading) en vervolgens op
andere producten winst behalen. In tweede instantie zou het grootwinkelbedrijf proberen om de kosten
van deze subsidie op de leverancier te verhalen. Deze klacht staat enigszins op gespannen voet met de
bevindingen in de vorige alinea. Enkel voor Frankrijk bestaat enig bewijs dat loss leading van belang is,
voor andere landen is het niet aangetoond. Om loss leading tegen te gaan is in 1996 in Frankrijk een
verbod op verkoop beneden de inkoopprijs ingesteld. Voor de wetswijziging kon het grootwinkelbedrijf
een deel van zijn assortiment beneden de inkoopprijs verkopen. Met name voedingsproducten worden
zonder prijsopslag of onder de inkoopprijs verkocht om consumenten naar de winkel te lokken. Vijftien à
twintig procent van de voedingsproducten wordt zonder prijsopslag verkocht. Deze producten betreffen
de helft van de voedingsomzet. Sinds de wetswijziging is het prijsverschil tussen de hypermarkten in de
Franse periferie en de supermarkten in de stedelijke centra naar schatting van experts teruggelopen van
12 tot 6%. Of dit gunstig is voor de afzet van de betrokken producten en de positie van de leveranciers
is de vraag. Het verbod neemt vooral een bepaald distributiekanaal in bescherming, dat wellicht in de
ogen van de consument een inefficiënte distributeur is met een relatief beperkt assortiment.
De relatie tussen af-boerderijprijzen en consumentenprijzen
Studies naar de relatie tussen consumentenprijzen en af-boerderijprijzen laten zien dat er inderdaad
onevenwichtigheden in de prijsvorming zijn. Prijsveranderingen afboerderij worden niet, niet volledig of
met de nodige vertraging aan de consument doorgegeven. Ook is vaak sprake van asymmetrie in de
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reactie van het supermarktkanaal op prijsdalingen en -stijgingen afboerderij (Meyer en Von CramonTaubadel, 2004). Het grootwinkelbedrijf geeft prijsdalingen afboerderij niet door aan de consument en
prijsstijgingen wel. De asymmetrie in de reactie van het supermarktbedrijf op veranderingen in afboerderijprijzen komt regelmatig voor, maar er bestaat geen overtuigende verklaring voor (ibid.).
Evenmin zijn er systematische patronen in de relatie tussen consumenten- en af-boerderijprijzen. Zo
wordt wel asymmetrie gevonden bij varkensvlees en niet bij rundvlees (Bunte et al., 2003).
Marktmacht vormt één mogelijke verklaring, maar er zijn alternatieve, zoals de wens van het
grootwinkelbedrijf de consument duidelijkheid te geven over het gevoerde prijsbeleid. Dit beleid kan
belangrijke consequenties voor de land- en tuinbouw hebben. In Frankrijk legt het grootwinkelbedrijf de
consumentenprijzen zeven à acht weken voor de daadwerkelijke verkoopweek vast. Dit leidt ertoe dat
de lasten van negatieve prijsschokken geheel bij de land- en tuinbouw gelegd worden. Prijsdalingen afboerderij door een (tijdelijk) overaanbod - bijvoorbeeld bij verse groente en fruit - kunnen in principe
opgevangen worden door een daling van de consumentenprijs en een stijging van de
consumentenvraag. Indien de consumentenprijs echter vastligt, kan de consumentenvraag de
prijsdaling af-boerderij niet opvangen.
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Nieuwe prijsmechanismen
Er zijn aanwijzingen dat andere mechanismen dan de prijs per eenheid product aan belang winnen en
in de machtsverhouding tussen grootwinkelbedrijf en aanbieders het belangrijkste pijnpunt vormen.
Een recent onderzoek van de Britse mededingingsautoriteit (UK CC, 2000) laat zien dat het
grootwinkelbedrijf in een beperkt aantal gevallen misbruik van zijn machtspositie maakt. Bijvoorbeeld
door betalingen te vragen voor opname in het assortiment of voor het feit dat een product slechter
verkoopt dan verwacht. Het komt soms zelfs voor dat het grootwinkelbedrijf betalingen vraagt van
leveranciers zonder tegenprestatie, dat wil zeggen zonder concrete acties te ondernemen die de
verkoop van het product bevorderen (plaats in het schap, promoties) of zonder dat de betrokken
leverancier aantoonbaar beneden verwachting presteert. Een probleem hierbij is dat leveranciers
weinig zin hebben hun grootste klanten aan te klagen.
Beleid
Er worden diverse beleidsinitiatieven genomen om vermeende imperfecties in de prijsvorming in de
keten tegen te gaan. In het VK zijn in reactie op de bevindingen van de Britse mededingingsautoriteit
(UK CC, 2000) gedragscodes voor het grootwinkelbedrijf opgesteld en er worden ook grenzen aan de
groei van de grootste supermarktketen (Tesco) gesteld. In de VS wordt de transparantie in de
rundvleesketen vergroot door slachthuizen te verplichten wekelijks de uitbetaalprijzen te publiceren. In
een aantal West-Europese landen wordt loss leading in het grootwinkelbedrijf onder meer bestreden
met het verbod beneden de inkoopprijs te verkopen. Deze beleidsinitiatieven lijken sympatiek. Echter,
zij lossen in potentie alleen een probleem op, als dat er ook is. Dit laatste is bijvoorbeeld bij loss
leading niet zonder meer het geval. Verder kunnen marktpartijen vaak om overheidsbeperkingen heen
werken.
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4.5 Horeca en catering
De totale uitgaven aan voedings- en genotmiddelen in de horeca bedroegen in 2004 bijna 10,5 mrd.
euro (tabel 4.8). Hiervan had 5,9 mrd. euro betrekking op de horecadiensten maaltijdverstrekking en
catering en 4,5 mrd. op drankverstrekking. Van de totale bestedingen aan voedings- en genotmiddelen
wordt door de consument bijna een kwart uitgegeven in de horeca en catering.

4
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Consumptie buitenshuis neemt toe
De totale consumptie buitenshuis zal naar verwachting de komende jaren groeien, met name door
maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zal het aantal eenpersoonshuishoudens verder toenemen, evenals
het aantal werkende vrouwen. Ook het aantal 55-plussers groeit, terwijl anderzijds een toenemende
groep mensen over minder vrije tijd beschikt. Dit gegeven, en het feit dat mensen steeds mobieler
worden, heeft een gunstig effect op de consumptie buitenshuis; tijdwinst bij het klaarmaken van
maaltijden en gemak staan daarbij voorop. Verwacht wordt dat de consumptie buitenshuis in 2015 een
omvang zal hebben van 27 mrd. euro (BHC, 2006a).
De restaurants hebben met 45% van de omzet het grootste aandeel in de maaltijdverstrekking,
gevolgd door de fastfoodsector (30%). De hotels en de drankensector hebben een aandeel van
respectievelijk 14 en 11% in de bestedingen aan etenswaren in de horeca. Driekwart van de omzet aan
maaltijden wordt dus behaald in de restaurants en de fastfoodbedrijven. De restaurants bieden (deeltijd)
werk aan 120.000 personen, werkzaam in 10.600 bedrijven. Het aantal fastfoodbedrijven bedraagt
9.800, die werkgelegenheid bieden aan 55.000 personen. Een aantal typen wint aan populariteit,
waaronder vooral de lunchrooms. Driekwart van de lunchrooms bevindt zich in een stedelijk gebied en de
helft in het centrum van een stad. De populariteit van de traditionele cafetaria’s/snackbars neemt verder
af. Vooral in de stedelijke gebieden ondervinden deze sterke concurrentie van fastfoodketens als
McDonald’s en Burger King. Het toenemende gezondheidsbewustzijn van de consument en het niet altijd
even positieve imago van cafetaria’s/snackbars hebben bijgedragen aan de jaarlijkse daling van het
aantal vestigingen. In tien jaar tijd is hun aantal met 500 gedaald tot 5.124 in 2005. Het aantal
restaurants echter is sinds 2000 met gemiddeld 200 per jaar gestegen. Vooral in het luxe- en
middensegment is sprake geweest van een relatief forse groei (BHC, 2006b).

Tabel 4.8

Uitgaven aan voedings- en genotmiddelen (mln. euro) in de horeca in
Nederland, 2001-2004

Consumptieve bestedingen in horeca en
catering
Idem, als percentage van totale
consumptie van voedings- en
genotmiddelen (%)

2001

2002

2003

2004

10.579

10.828

10.581

10.469

25,0

24,8

24,0

23,8

Bron: CBS Statline, bewerking LEI.
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4.6 Consumptie van voedings- en genotmiddelen
In 2005 waren de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen door huishoudens in Nederland nagenoeg
gelijk aan die in 2004. De prijzen van voedingsmiddelen daalden in 2005 met 0,8 procent, terwijl die
van genotmiddelen toenamen met 1 procent bij vrijwel gelijkblijvende volumes (tabel 4.9).
Hoewel biologische producten in toenemende belangstelling staan bij de consument, maken deze
een gering deel uit van de bestedingen aan voedingsmiddelen. In 2005 bedroeg de omzet 467 miljoen
euro, tegenover 461 miljoen euro het jaar ervoor. Het marktaandeel voor biologische producten nam
hierdoor fractioneel toe tot 2% in 2005. De consument besteedde vooral meer aan biologische
producten in de natuurvoedingswinkels (+5%), in de catering (+22%) en bij de biologische boer en
webwinkels en dergelijke (+3%). De verkoop van biologische producten in de supermarkten daalde
echter met 2,6% (Biologica, 2006). Het marktaandeel van biologische aardappelen, groenten en fruit,
met ongeveer 5% het hoogst, daalde; de marktaandelen van brood en vers vlees stegen. In 2006
wordt in tien gemeenten een proef uitgevoerd om na te gaan of met lagere prijzen voor biologische
producten een grotere afzet is te realiseren.
Een relatief groot deel van het inkomen wordt besteed aan vlees en vleeswaren. In 2005 werd
gemiddeld 85,9 kilo vlees gegeten per hoofd van de bevolking, iets minder dan in 2004. De
consumptie van varkensvlees is in 2005 licht gedaald ten gunste van pluimveevlees. De consumptie
hiervan nam toe met 0,3 kilo tot 22,2 kilo per hoofd. Het ziet er niet naar uit dat de consumptie van
pluimveevlees in 2006 die van 2005 zal evenaren. Als gevolg van de vogelgriep koopt de consument
minder pluimveevlees. Consumenten leggen - ten onrechte - een verband tussen de vogelgriep en het

Tabel 4.9
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Consumptieve bestedingen van huishoudens (mrd. euro), 2001-2005
2001

2002

2003

2004

2005

Aardappelen, groenten en fruit

3,7

3,9

3,9

3,8

.

Vlees en vleeswaren

4,8

4,9

5,0

5,0

.

Vis

0,9

0,9

0,9

0,9

.

Zuivelproducten

3,6

3,8

3,9

3,8

.

Brood, beschuit en broodproducten

2,2

2,3

2,4

2,5

.

Zoetwaren

3,0

3,1

3,1

3,1

.

Dranken

5,0

5,1

5,1

5,0

.

Tabak
Totaal voedingsmiddelen

3,7

3,8

4,0

4,2

.

19,8

20,6

21,0

20,9

20,8

Totaal genotmiddelen

11,9

12,3

12,5

12,6

12,7

Totaal voedings- en genotmiddelena)

31,7

32,9

33,5

33,5

33,5

220,5

228,9

232,4

234,8

239,2

Aandeel (%) voedings- en genotmiddelen

14,4

14,4

14,4

14,3

14,0

a) Exclusief uitgaven horeca & catering.

			

Totale consumptieve bestedingen

Bron: CBS, bewerking LEI.
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eten van pluimveevlees. In veel lidstaten is de consumptie van pluimveevlees fors afgenomen en zijn
de prijzen gedaald naar een dieptepunt. In Zuid-Europese landen is de consumptie met vijftig tot
tachtig procent teruggelopen. De FAO voorspelt wereldwijd een terugval in de consumptie met 3
miljoen ton tot 81,8 miljoen ton (Nieuwe Oogst, 4 maart 2006).
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Consument veelzijdiger geworden
De afgelopen 35 jaar is het consumptiepatroon aanzienlijk veranderd (tabel 4.10). Zo is de consumptie
van margarine fors gedaald en nam het gebruik van spijsvetten en oliën sterk toe per hoofd van de
bevolking. De consumptie van volle melk daalde tussen 1970 en 2004 met meer dan 90%, die van
halfvolle melk vertienvoudigde bijna. Er werd ook duidelijk meer kaas en vlees gegeten. Het verbruik
van verse groente nadert weer het niveau van 1970 en ook het verbruik van vers fruit zit duidelijk in de
lift. De consumptie van bier is over zijn hoogtepunt heen. Wel wordt er steeds meer wijn gedronken. In
1970 was het hoofdelijk verbruik nog maar 5 liter, tegen bijna 21 liter in 2004.
Convenant Overgewicht
Het aantal kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) is de laatste
jaren sterk toegenomen. In Nederland heeft gemiddeld bijna de helft van alle volwassenen overgewicht
en 10% is obees. Het probleem van overgewicht en obesitas ontstaat op steeds jongere leeftijd.
Gemiddeld is 14% van de jongens en 17% van de meisjes in de leeftijdsklasse 4 tot 15 jaar te dik. In

Tabel 4.10

Hoofdelijk verbruik (kg) van een aantal voedings- en genotmiddelen in
Nederland, 1970-2004
1970

1980

1990

2000

2004

3,0

3,6

3,4

3,3

3,2

Margarine

17,7

12,6

9,8

6,6

5,4

Halvarine

.

2,5

2,9

3,0

3,1
22,6

Boter

Spijsvetten en oliën
Volle melk
Halfvolle melk
Kaas

8,1

10,6

13,0

22,6

76,7

38,8

20,3

10,1

5,4

4,2

27,5

41,3

42,8

41,4

8,3

12,2

13,6

15,8

16,7

Rund- en kalfsvlees

19,7

22,2

19,4

19,2

19,5

Varkensvlees

26,5

39,5

44,9

43,3

42,3

Pluimveevlees

.

8,9

17,2

21,6

21,9

Groente, versa)

81

53

60

.

74b)

.

66

73

.

94b)

Fruit, vers

a)

Frisdranken (liter)

.

64

86

114

113

Bier (liter)

57

86

91

83

78

Wijn (liter)

5,1

12,9

14,5

18,8

a) Aankoophoeveelheid per huishouden (bron: Productschap Tuinbouw); b) 2005.
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vergelijking met metingen uit 1997 blijkt dat op sommige leeftijden het percentage kinderen dat te dik
is, is verdubbeld en dat het percentage kinderen met obesitas op sommige leeftijden zelfs is
verdrievoudigd (TNO, 2006). Overgewicht en obesitas vormen daarmee een ernstige bedreiging voor
de volksgezondheid. Ouderdomsdiabetes en hart- en vaatziekten liggen op de loer.
In 2005 hebben overheid, diverse maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op initiatief van
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het convenant Overgewicht getekend.
De partners in het convenant hebben zich ten doel gesteld de balans tussen eten en bewegen te
herstellen. Men beoogt onder meer te bereiken dat de gezonde keuze voor eten en bewegen
gemakkelijker en aantrekkelijker kan worden gemaakt. Acties daartoe liggen onder andere op het
gebied van portiegrootte, reclame, marketing, samenstelling van producten, kantineaanbod,
bewegingsbevordering en etikettering. Wat betreft het etiket, dit is een belangrijke informatiebron voor
de consument. Er wordt een systematiek ontwikkeld waarmee consumenten informatie over
voedingswaarden op eenvoudige wijze kunnen beoordelen. Bij de actie portiegrootte wordt gedacht
aan het aanpassen van de standaardporties. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot grotere porties groente in
kant-en-klaarmaaltijden (VWS, 2005).
De voedings- en genotmiddelenindustrie laat zich niet onbetuigd in de strijd tegen obesitas. De
Europese producenten van frisdranken, verenigd in de UNESDA, gaan hun marketingactiviteiten
beperken. Zo wordt in verschillende media voor jonge kinderen niet meer geadverteerd. De verkoop
van frisdranken op basisscholen wordt sterk beperkt en op middelbare scholen zal worden gezorgd
voor een evenwichtig aanbod van suikerhoudende en suikervrije dranken. Bovendien wil de
frisdrankenindustrie meer suikerarme limonades gaan ontwikkelen. Een aardappelverwerker heeft
frites ontwikkeld met beduidend minder vet; een zoetwarenfabrikant ontwikkelt alternatieve producten
met minder calorieën en past de receptuur voor bestaande producten aan. Uit een onderzoek bij de
25 grootste internationaal opererende voedingsmiddelenconcerns, waaronder 10 voedingsmiddelen
producenten, 10 supermarktconcerns en 5 foodservicebedrijven blijkt echter, dat de meeste
ondernemingen de zorg voor de gezondheid van de consument niet serieus genoeg nemen.
Unilever en Ahold, de twee Nederlandse bedrijven die onder de loep zijn genomen, vormen hierop een
positieve uitzondering (City University London, 2006).
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Consument koopt meer verse groenten en fruit
Een substantieel deel van de uitgaven van huishoudens wordt besteed aan aardappelen, groenten en
fruit. In 2004 ging het om een bedrag van 3,8 mrd. euro (tabel 4.9). Dat is ruim 11% van de totale
bestedingen aan voedings- en genotmiddelen. Voor het eerst sinds jaren zijn de aankopen van verse
groenten en fruit weer gestegen. In 2005 kochten huishoudens gemiddeld bijna 74 kilo verse
groenten, 2 kilo meer dan in 2002 toen het Productschap Tuinbouw voor het laatst onderzoek deed
naar de aankopen van verse groenten en fruit door huishoudens (PT, 2006). Aan (gemengde)
slapakketten werd het meest uitgegeven. In 2005 ging het gemiddeld om een bedrag van 16 euro per
huishouden. De totale uitgaven aan verse groenten beliepen in 2005 gemiddeld 151,50 euro per
huishouden, tegenover 141 euro in 2002. Aan fruit werd in 2005 voor 139 euro besteed, wat
overeenkomt met ruim 94 kilo, respectievelijk zes euro en 0,5 kilo meer dan in 2002.
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Landelijk gebied
Kernpunten:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

oppervlakte landelijk gebied in tien jaar met 4% afgenomen
teruggang landbouwareaal leidt tot verdwijnen van vergezichten
groei aantal banen in het landelijk gebied lager dan elders
‘nieuwe’ werkgelegenheid op platteland is veelal verplaatsing
vergoedingen particulier natuurbeheer vrij van inkomstenbelasting
agrarisch natuurbeheer lijkt goedkoop, maar kent risico’s
daling aantal bedrijven met verbreding
vooral groei mogelijk van agrarisch natuurbeheer en zorglandbouw
prijs landbouwgrond nabij stad gemiddeld 60% hoger dan elders

5.1 Stad en land
Stad en (platte)land verschillen van elkaar in dichtheid van bewoning, bebouwing en economische
activiteiten. De OESO neemt de bevolkingsdichtheid als maatstaf voor een dergelijke indeling,
waarbij een gebied met minder dan 150 inwoners per km² (1,5 inwoner per ha) geldt als ‘rural’ ofwel
platteland, en als ‘urban’ als de bevolkingsdichtheid daarboven ligt. Het maakt echter een groot
verschil op welk niveau de indeling plaatsvindt. Uitgaande van de provincie als ruimtelijk eenheid, kent
Nederland geen platteland. Bij een indeling op basis van gemeenten is 29% van Nederland ineens
platteland, waar 6% van de bevolking woont. Op een nog lager schaalniveau - bijvoorbeeld de 4cijferige postcodes - is bijna de helft van Nederland platteland met 7% van de inwoners. In ons land is
veelal de gemeente de basis voor de indeling. De gemeentelijke herindelingen maken dit een instabiel
niveau, waardoor vergelijkingen in de tijd moeilijk zijn te maken. Een ander nadeel is dat gemeenten
zoals Apeldoorn en Ede, met een groot, dun bevolkt buitengebied en één centrale stad in hun geheel
als stedelijk gebied worden aangemerkt.
Met een indeling van stad en land op basis van de 4-cijferige postcodegebieden zijn deze nadelen
te ondervangen (figuur 5.1). De adressendichtheid - het aantal adressen per km² - en het percentage
bebouwd gebied vormen daarbij de indelingscriteria. Een gebied met minder dan 100 adressen per
km² en met minder dan 10% van het oppervlak bebouwd is gedefinieerd als ‘landelijk’; een gebied
met meer dan 1.000 adressen per km² of meer dan 75% bebouwd oppervlak als ‘stedelijk’. Om aan
te geven dat de stad niet abrupt overgaat in platteland zijn twee tussencategorieën gekozen: ‘semilandelijk’ met 100 tot 500 adressen per km² en 10-33,3% bebouwd gebied, en ‘peri-urbaan’ met 500
tot 1.000 adressen per km² en 33,3-75% bebouwd oppervlak.
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Figuur 5.1

Indeling stad en land op basis van adressendichtheid en percentage
bebouwing per 4-cijferig postcodegebied, 2005

landelijk
semi-landelijk
peri-urbaan
stedelijk

5
5.1

Bron: TPG-Statistisch bestand 2005; Bridgis, Postcodekaart 2005; CBS-Bodemstatistiek 2000; bewerking LEI.
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Figuur 5.2

Verdeling (%) landoppervlak en bevolking naar stad en land, 2005

oppervlakte
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landelijk
semi-landelijk
peri-urbaan
stedelijk

15%
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Bron: TPG-Statistisch bestand 2005; Bridgis, Postcodekaart 2005; CBS-Bodemstatistiek 2000; bewerking LEI.

Het aldus gedefinieerde landelijk gebied beslaat 61% van het landoppervlak en telt 13% van de
totale Nederlandse bevolking (figuur 5.2). Hier wonen gemiddeld 100 mensen per km², in het stedelijk
gebied ligt de bevolkingsdichtheid met 4.200 per km² ruim een factor 40 hoger (vergelijk tabel 5.3). In
totaal woont 46% van de Nederlandse bevolking in het stedelijk gebied, dat 5% van het landoppervlak
inneemt.
Verstedelijking en ‘verlandelijking’
De verstedelijking van het landelijk gebied is een geleidelijk proces, dat wil zeggen in eerste instantie
vooral een verschuiving van landelijk naar semi-landelijk gebied. Zo is in de laatste tien jaar het landelijk
gebied met 94.000 ha afgenomen en het semi-landelijk gebied met 74.000 ha uitgebreid (tabel 5.1).
Ook het peri-urbaan en het stedelijk gebied namen toe, maar veel minder sterk. Het omgekeerde
proces - verlandelijking - doet zich zelden voor. Het verlies van landelijk gebied doet zich het meest
voor in de regio Amsterdam-Haarlem, Noord-Brabant, Noord-Limburg en de Betuwe, en relatief weinig
in overig Gelderland, de noordelijke provincies en Zeeland.
Ruimtegebruik
De afname van het landelijk gebied ging vooral ten koste van het areaal grasland; met 1,2 mln. ha
blijft grasland toch de belangrijkste vorm van grondgebruik (tabel 5.2). De oppervlakte akker- en
tuinbouwgewassen is iets toegenomen. Het areaal glastuinbouw is duidelijk gegroeid. Het effect van het
natuurbeleid van de afgelopen vijftien jaar is terug te vinden in de groei van het areaal, vooral van open
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Tabel 5.1

Verschuivingen in oppervlakte (ha) tussen stad en land, 1995-2005
Landelijk

Semi-landelijk

Peri-urbaan

Stedelijk

1995a)

2.228.181

903.336

179.651

156.974

2005

2.134.036

977.676

202.410

176.890

-94.144

74.340

22.759

19.917

-4,2

8,2

12,7

12,7

Verschil
In %

a) Van 22.871 ha in 1995 is niet bekend tot welke categorie deze behoren.
Bron: TPG-Statistisch bestand 1995, 2005; CBS, Bodemstatistiek 1996, 2000; Bridgis, Postcodekaart 2005; bewerking LEI.

5
Tabel 5.2

Grondgebruik in Nederland, 1995/97-2003/04
a)

1995/97
Type grondgebruik
Grasland

2003/04

(1.000 ha)

5.1
2003/04

1996-2004

(in %)

Mutatie in %
-8,2

1.336

1.226

36,3

934

959

28,4

2,7

13

15

0,5

19,0

Bos

306

316

9,4

3,0

Overige natuur

160

182

5,4

13,5

Bebouwd gebied

528

575

17,0

9,0

Akker- en tuinbouw
Glastuinbouw

Wegen en spoorwegen
Totale landoppervlakte
a) Op basis van satellietopnamen.

100

102

3,0

1,7

3.378

3.376

100,0

-0,1

Bron: Alterra, LGN3plus (1995/97); Hazeu 2005 (2003/04).

natuurgebieden. Het bebouwd gebied - volgens de hier gebruikte, tamelijk ruime definitie - omvat 17% van
het landoppervlak. Volgens de CBS-Bodemstatistiek is het aandeel van het bebouwd en semi-bebouwd
gebied (zoals bouwterreinen en stortplaatsen) niet meer dan 11% (in 2000).
Ruimtelijk beleid
In januari 2006 is de Nota Ruimte goedgekeurd door de Eerste Kamer, en vervolgens op 27 februari
na publicatie in de Staatscourant officieel in werking getreden. De nota legt het kader vast voor het
ruimtelijk beleid tot 2020 en vervangt de eerdere nota’s op dit gebied, zoals het Structuurschema
Groene Ruimte. De nota biedt meer dan zijn voorgangers mogelijkheden voor ruimtelijke
ontwikkeling op basis van decentrale afwegingen, uitgezonderd die gevallen waar een nationaal
belang in het geding is. Voor wonen en werken is van belang dat iedere gemeente de ruimte krijgt
om te voorzien in de zogenaamde natuurlijke bevolkingsaanwas (geboorte minus sterfte). Ook moet
iedere gemeente voldoende ruimte bieden voor de lokaal georiënteerde bedrijvigheid (bedrijven die
hun werknemers uit de nabije omgeving recruteren). In beide gevallen moet regionale afstemming
plaatsvinden (VROM, 2004).
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Ruimtelijke kwaliteit - landschap
Behoud van de kwaliteit van het landschap is een terugkerend thema in de discussies over de
ontwikkeling van het landelijk gebied. Verstedelijking, aanleg van infrastructuur, veranderingen in
de landbouw, de groeiende vraag naar wonen in het landelijk gebied, toerisme, recreatie, het zijn
allemaal factoren die de kwaliteit van het landschap kunnen aantasten. De Nota Ruimte kiest voor een
tweedeling, namelijk gebieden waarvoor een basiskwaliteit geldt en gebieden waar het rijk streeft naar
meer dan dat. Deze laatste categorie, de zogenaamde nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur, bevat
onder meer de nationale landschappen en de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.
Een recente scenariostudie van het RPB (Pols et al., 2005) gaat in op de effecten van een
teruglopende landbouwsector op het landschap. Daartoe worden de gevolgen van vier verschillende
toekomstscenario’s - die zich onderscheiden naar de mate van internationale samenwerking en de
mate waarin de overheid of de markt bepalend is - voor zeven landschapstypen nagegaan. Alleen
het zeekleilandschap behoudt in alle vier de scenario’s merendeels het agrarisch karakter. Gezien de
gunstige productieomstandigheden in deze gebieden is dit niet verwonderlijk. Voor het rivierenland
en de zandgronden verwachten de auteurs dat als gevolg van ruimteclaims uit andere functies
(waterberging, wonen, recreatie) grote veranderingen in het grondgebruik zullen plaatsvinden. In het
duinlandschap houdt enkel de bollen- en zaadteelt stand. Het lösslandschap en het duinlandschap
zullen steeds meer het aanzien krijgen van parkachtige landschappen, waarin de eventueel nog
aanwezige landbouw sterk is geëxtensiveerd. Ten slotte lijkt landbouw in de veenweidegebieden op
langere termijn niet meer mogelijk, gegeven de beperkingen van de bodem (Pols et al., 2005). Of
de veranderingen zich zullen voordoen op de door de studie veronderstelde schaal is de vraag. Dit
hangt vooral af van de mogelijkheid van andere grondvragers om de vrijkomende landbouwgrond
te absorberen. Los daarvan wijst de studie erop dat de mogelijke veranderingen in het agrarisch
grondgebruik een duidelijke weerslag zullen hebben op het aanzien van het landschap. Vooral
vergezichten gaan verloren als landbouwareaal een andere bestemming krijgt (Pols et al., 2005). Ook
veranderingen binnen de landbouw kunnen daar overigens toe bijdragen, zoals een toename van het
areaal glas (zie ook hoofdstuk 5, LEB 2005).

5.2 Wonen
Het afgelopen decennium is de Nederlandse bevolking met 0,5% per jaar gestegen tot 16,3 mln.
in 2005 (tabel 5.3). In het peri-urbane gebied steeg de bevolking het sterkst, vooral door instroom
van bewoners uit het stedelijk gebied. Mede hierdoor bleef de groei in dit laatste gebied achter. De
bevolkingstoename in het landelijk en semi-landelijk gebied is vrijwel gelijk, en ligt iets boven het
landelijk gemiddelde. De leeftijdsopbouw van de bevolking in het (semi-)landelijk en peri-urbaan gebied
verschilt nauwelijks, maar wijkt wel enigszins af van die in het stedelijk gebied. In het laatste gebied
wonen minder kinderen en meer mensen in de economisch actieve leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar,
ook wel aangeduid als de potentiële beroepsbevolking. Echter, de niet-stedelijke gebieden vergrijzen
sneller dan de stedelijke. Tussen 1998 en 2005 is het aandeel ouderen in het landelijk gebied
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Tabel 5.3

Bevolking in stad en land, 2005
Landelijk

Semi-landelijk

Peri-urbaan

Stedelijk

Totaal

2.125

4.295

2.381

7.480

16.281

Verdeling (%)

12,9

26,4

14,6

46,1

100

Bevolkingsgroei,
1995-2005 (% per jaar)

0,56

0,54

0,86

0,29

0,47

Bevolkingsdichtheid
(inwoners per km2)

100

439

1.174

4.228

466

tot 14 jaar

20,0

19,4

18,9

17,3

18,5

15-64 jaar

66,2

66,1

66,7

69,0

67,5

65 jaar en ouder

13,9

14,5

14,4

13,7

14,0

Bevolking (x 1.000)

Verdeling (%) naar leeftijd:

5
5.2

Bron: TPG-Statistisch bestand 1995, 2005; CBS-Statline.

toegenomen van 12,8 tot 13,9% van de totale bevolking, terwijl dit aandeel in het stedelijk gebied
heel licht daalde (van 13,9 naar 13,7%). In het semi-landelijk gebied was de vergrijzing het grootst; de
bevolkingsgroep boven de 65 jaar steeg met 16% tegen 9% in heel Nederland.
Volgens een recente studie van Derks et al. (2006) gaat de Nederlandse bevolking op langere termijn
- vanaf 2035 - dalen. Regionaal kan die daling al veel eerder inzetten en in Limburg is sinds enkele jaren
al daadwerkelijk sprake van een afname van de bevolking. Drenthe, Zeeland en delen van de Randstad
zullen snel volgen (ibid.). De omvang van de potentiële beroepsbevolking - leeftijdsgroep 15-64 jaar neemt de komende vijf jaar nog toe, maar zal daarna gaan dalen. Dit zal volgens Derks et al. leiden tot
structurele krapte op de arbeidsmarkt. Derks et al. wijzen erop dat sommige voorgenomen investeringen
- zoals in wegen - niet meer nodig zullen blijken te zijn, en de behoefte aan bedrijventerreinen fors zal
afnemen.
Landelijk wonen
Landelijk wonen lijkt aan belangstelling te winnen en de toegenomen welvaart en mobiliteit maakt het
voor meer inwoners van Nederland ook mogelijk ‘in het groen’ te gaan wonen. Het gunstige imago dat
het platteland heeft ten opzichte van de grote steden draagt daartoe zeker bij. De leefsituatie op het
platteland is over het algemeen goed, zeker voor inwoners die niet afhankelijk zijn van het openbaar
vervoer.
Landelijk wonen lijkt vooral in trek te zijn in de buurt van steden. En ook al is in Nederland een
stad nooit ver weg, de verhuisgeneigde stedeling ervaart dit blijkbaar anders en maakt wel duidelijk
onderscheid tussen wonen in een landelijke omgeving en wonen in de nabijheid van de stad (Dam
et al., 2005). Harde cijfers ontbreken echter over de omvang van ‘de groene woonbehoefte’. De
maximumschatting gaat uit van een tekort aan circa 160.000 woningen (Dam et al., 2005). Via het
ontwerp van zogenaamde landstedelijke woonmilieus, die het bestaande landschap als uitgangspunt
nemen, kan het karakter van het landschap gespaard blijven (ibid.). Vooralsnog is de werkelijkheid anders
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en ondervinden landelijke gebieden onder de rook van (grote) steden veel ruimtelijke druk, onder andere
door de vraag vanuit steden naar recreatie en wonen. De forens die in de stad werkt maar ‘buiten’ woont,
is verantwoordelijk voor een groot deel van de vraag naar ruimte en voorzieningen op het platteland
(Overbeek en Terluin, 2006). Dit kan conflicteren met de vraag van andere gebruikers van het platteland,
zoals recreanten en uiteindelijk ook het karakter van het gebied aantasten. Gebiedsontwikkeling door
stad en omliggend platteland tezamen zou hierin veel kunnen verbeteren (ibid.).

5.3 Werken

5
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De werkgelegenheid is tussen 1998 en 2005 met gemiddeld 3% per jaar gegroeid (tabel 5.4). De
grootste toename vond plaats in de semi-landelijke en peri-urbane gebieden; in het landelijk gebied
steeg de werkgelegenheid slechts met 0,6%, vooral vanwege de daling van het aantal werkenden in de
landbouw. Ook in het stedelijk gebied bleef de groei beneden het gemiddelde. Overigens betekent een
lagere groei van de werkgelegenheid in het landelijk gebied niet dat de werkloosheid daar nu hoger is
dan in de andere gebieden. De plattelanders moeten alleen wat verder reizen naar hun werk.
De landbouw is nog steeds een belangrijke werkgever op het platteland, al is het cijfer in tabel
5.4 enigszins geflatteerd. Ook deeltijdbanen worden meegerekend, deze maken in de landbouw een
groot deel van de werkgelegenheid uit (29% tegen 14% voor alle sectoren). De andere bedrijfstakken
zijn in Nederland tamelijk gelijkmatig over de verschillende stedelijkheidsklassen verdeeld. Alleen
de bouwsector en de horeca zijn relatief sterk vertegenwoordigd op het platteland, terwijl openbare
voorzieningen ondervertegenwoordigd zijn. Voor deze voorzieningen is een centrale ligging belangrijk,
wat ook geldt voor de zakelijke dienstverlening, inclusief de ICT-sector. De opvatting dat dankzij
internet en telewerken de zakelijke diensten in toenemende mate op het platteland kunnen worden
gevestigd (de zogenaamde footloose-bedrijfstakken) blijkt vooralsnog niet uit deze cijfers.
Sectoren ‘in het groen’
Het landelijk gebied levert naast voedsel en grondstoffen ook rust, ruimte, natuur en landschap. Een
aantal economische activiteiten is hiervan (deels) afhankelijk, zoals de grondgebonden landbouw,
de daaraan gerelateerde bedrijven in het agrocomplex, de bosbouw, een deel van de visserij, de
delfstoffenwinning, en een groot deel van de recreatie en het toerisme (de R&T-sector). Figuur 5.3
brengt het relatieve belang van deze bedrijfstakken ten opzichte van elkaar in beeld. Samen zijn ze
goed voor ongeveer 13% van de werkgelegenheid in 2005.
Binnen deze sectoren ‘in het groen’ is het agrocomplex verreweg het belangrijkst, zowel qua
werkgelegenheid als qua toegevoegde waarde. De bijdrage van de primaire land- en tuinbouw in
de toegevoegde waarde is lager dan het aandeel in de werkgelegenheid, met name door de reeds
genoemde deeltijd- en seizoensarbeid. De R&T-sector vertoont op dit vlak overeenkomst met de
primaire land- en tuinbouw.
Overigens betekent het predikaat ‘in het groen’ niet noodzakelijkerwijs dat deze sector ook in het
landelijk gebied gevestigd is. De primaire land- en tuinbouw, de agrarische dienstverlening en het
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Tabel 5.4

Verdeling (%) van de werkgelegenheid in stad en land, 2005

Landelijk

Semilandelijk

Periurbaan

Stedelijk

Totaal

18,8

5,6

0,8

0,2

3,6

Agrarische diensten, bosbouw en visserij

2,8

1,0

0,4

0,2

0,7

Delfstoffenwinning

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Energie en water

0,1

0,3

0,8

0,3

0,4

Bouwnijverheid

9,6

8,4

6,5

4,0

6,3

Voedings- en genotmiddelenindustrie

2,2

2,5

1,9

1,0

1,7

10,3

13,6

15,2

6,1

10,5

5

5,1

6,4

9,0

5,2

6,3

15,3

19,5

17,8

17,4

17,8

5.3

Landbouw

Overige industrie
Transport
Handel
ICT

0,6

1,2

1,9

1,4

1,4

Financiële en zakelijke dienstverlening

8,7

12,6

16,6

19,6

16,0

Horeca

7,3

3,8

2,3

4,5

4,1

Cultuur, sport en recreatie

2,0

1,8

1,8

2,8

2,3

Overheid

3,3

3,7

4,8

8,3

5,8

Onderwijs

3,9

4,8

5,4

8,2

6,3

Zorg

7,8

12,6

12,9

18,2

14,5

Overige diensten

2,0

2,1

1,8

2,6

2,2

Totale werkgelegenheid (x 1.000)

767

1.903

1.676

3.158

7.504

Aandeel in totaal

10,2

25,4

22,3

42,1

100,0

0,6

4,3

5,1

2,3

3,2

Groei 1998-2005 (% per jaar)

Bronnen: LISA,CBS-Landbouwtelling.

groene deel van de R&T-sector zijn daar wel voor het overgrote deel te vinden, maar dat geldt niet
voor de verwerkende en toeleverende agro-industrie.
Meer ruimte voor niet-agrarische activiteiten in het buitengebied
In het ruimtelijk beleid nemen de mogelijkheden toe voor hergebruik van gebouwen en nieuwbouw
in het buitengebied, mede om de vitaliteit van landelijke gebieden te verbeteren (Nota Ruimte). Tot
op heden was het ruimtelijk beleid zeer restrictief wat betreft bouwen in het buitengebied. In de
nieuwe filosofie mag echter vrijkomende bebouwing worden gebruikt als woning of voor kleinschalige
bedrijvigheid. Of deze ‘nieuwe economische dragers’ een gunstig effect hebben op de economie is
niet bij voorbaat zeker. Veelal is er eerder sprake van verplaatsing van werk dan van het ontstaan van
nieuwe werkgelegenheid of bestedingen. Dat kan op lokaal niveau zeer welkom zijn, maar op regionaal
niveau zet het economisch gezien geen zoden aan de dijk (Buckers et al., 2005). De bedrijvigheid in
kleine kernen kan mogelijk wel een rol spelen in bijvoorbeeld de (ervaren) levendigheid en daarmee
leefbaarheid van een dorp (Smaal et al., 2005).
71

5.4

Figuur 5.3

Verdeling (%) banen en toegevoegde waarde naar groene sectoren, 2005
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Een van de knelpunten om meer mogelijkheden te bieden voor niet-agrarische activiteiten op
het platteland is de stankregelgeving. Tijdens de behandeling van de nieuwe stankwet heeft een
meerderheid in de tweede Kamer erop aangedrongen dat de burgerwoningen in het buitengebied
dezelfde status krijgen als de boerenwoningen (zie ook par. 6.5). Hierdoor komt er enerzijds
meer ruimte voor niet-agrarische activiteiten en krijgen anderzijds de landbouwbedrijven meer
ontwikkelingsmogelijkheden. In een rapport van de Grontmij (Van Eck, 2004) is voorgesteld deze
burgerwoningen in het bestemmingsplan van de gemeente aan te duiden met ‘plattelandswoningen’.

5.4 Natuur
Het kabinet heeft enkele jaren geleden besloten minder landbouwgrond voor natuur aan te kopen
ten gunste van meer particulier en agrarisch natuurbeheer. De totale omvang van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), die in 2018 moet zijn gerealiseerd, is met ongeveer 729.000 ha ongewijzigd
(tabel 5.5). Met deze omslag is de oorspronkelijke taakstelling voor particulier natuurbeheer van
ruim 19.000 ha verhoogd tot ongeveer 43.000 ha, en voor agrarisch natuurbeheer van 90.000 tot
98.000 ha. Op 1 januari 2005 was in totaal ruim 89.000 ha voor nieuwe natuur aangekocht (inclusief
ruilgronden), tweederde van de doelstelling. De verworven gronden worden overgedragen aan
Staatsbosbeheer (50%) en de particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (50%).
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Tabel 5.5

Taakstelling en realisatiewijze (ha) EHS (op het land), 2018
Taakstelling

Restanttaakstelling per 1-1-2005

Bestaande natuur

453.500

-

Nieuwe natuur

275.000

146.300

w.v. verwerving

134.500

45.100

particulier natuurbeheer

42.800

38.100

agrarisch natuurbeheer

97.700

63.100

Totaal

728.500

Bron: LNV, 2006; bewerking LEI.

Agrarisch natuurbeheer in trek
Het agrarisch natuurbeheer besloeg begin 2005 35.000 ha binnen de EHS, dat is ruim een derde
van de taakstelling (LNV, 2006). Het totale areaal agrarisch natuurbeheer is overigens veel groter,
omdat dit beheer ook buiten de EHS plaatsvindt. In totaal ging het per 1 januari 2005 om ongeveer
142.000 ha binnen en buiten de EHS waarvoor overeenkomsten met het rijk zijn afgesloten. Echter,
voor de taakstelling rekent LNV met een veel kleiner areaal van ongeveer 74.000 ha. De reden is dat
de maatregelen voor weidevogelbeheer die betrekking hebben op vluchtheuvels of nestbescherming,
slechts op een klein deel van het areaal uitgevoerd hoeven te worden; de hele oppervlakte moet
echter in principe wel beschikbaar zijn (LNV, 2005). Verder hebben de provincies vorig jaar 60.000
ha foerageergebied voor ganzen begrensd. Op 54.000 ha hiervan zijn voor het afgelopen seizoen
eenjarige ‘opvangovereenkomsten’ afgesloten. De bedoeling is vanaf het komend seizoen deze
overeenkomsten in de vorm te gieten van meerjarige overeenkomsten binnen de Subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer (SAN).
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Particulier beheer komt van de grond
De realisatie van de taakstellingen voor zowel verwerving als agrarisch natuurbeheer liggen op basis
van de lineair doorgetrokken taakstelling tot 2018 op schema (Van Egmond en De Koeijer, 2005).
Het particulier natuurbeheer, waarbij particulieren op eigen grond natuur aanleggen, lijkt na een heel
voorzichtige start goed op gang te komen. Vanaf de start in 2000 tot 2004 is LNV voor ruim 1.000 ha
verplichtingen aangegaan voor deze vorm van natuurbeheer, inmiddels is dat gestegen tot bijna 5.000
ha (LNV, 2006). Het aarzelende begin is niet zo vreemd omdat de regeling vrij jong is en de beslissing
om grond een natuurbestemming te geven een ingrijpende is. Verder kregen nogal wat potentiële
deelnemers te maken met knelpunten in het aanvraagtraject, variërend van weinig deskundigheid
bij betrokken partijen tot de vele vergunningen en ontheffingen die moeten worden aangevraagd
(Leneman et al., 2004). In 2005 is LNV een traject gestart om de knelpunten op het gebied van
de informatievoorziening weg te nemen. In hetzelfde jaar heeft Brussel toestemming gegeven de
subsidies voor particulier natuurbeheer vrij te stellen van inkomstenbelasting, waarmee een belangrijk
knelpunt voor de potentiële beheerder is weggenomen.
73

5.5

5
5.5

Kosten van de omslag
Boers en Luijt (2005) hebben een berekening gemaakt van de kosten voor LNV van de omslag
van minder verwerving naar meer beheer. De kosten voor LNV van terreinbeheer via aankoop zijn
gemiddeld 1.750 euro per ha per jaar (tabel 5.6). Het particulier natuurbeheer komt uit op 1.470 en
het agrarisch natuurbeheer op 800 euro per ha per jaar.
Voor deze berekening zijn de eenmalige kosten voor de financiering van aankoop, compensatie voor
de waardedaling van de grond en inrichting uitgedrukt in kosten op jaarbasis, ofwel contant gemaakt
(prijspeil 2004). De tijdshorizon is bij deze kostenbenadering oneindig. De vermogenskosten zijn de
berekende rentekosten over het in grond vastgelegde vermogen. Bij particulier natuurbeheer heeft LNV
geen grond in bezit, zodat deze kosten wegvallen en het beheer goedkoper uitvalt dan terreinbeheer.
Ook bij agrarisch natuurbeheer hoeft LNV deze kosten niet in te rekenen, maar veel belangrijker is
dat geen vergoeding hoeft te worden uitbetaald voor de waardedaling van de grond door omzetting
van landbouw- naar natuurgrond. Immers, agrarisch natuurbeheer betekent het instandhouden en
ontwikkelen van natuur op landbouwgronden met behoud van de agrarische functie. De vergoeding
voor het beheer is voor agrarisch natuurbeheer veel hoger dan voor de andere beheersvormen,
omdat dit een compensatie is voor de lagere agrarische opbrengsten als gevolg van de beperkingen
in het gebruik. Overigens is de gehanteerde vergoeding van 800 euro per ha nogal wat hoger dan de
gemiddelde vergoeding van 500 euro per ha voor agrarisch natuurbeheer in 2004 (Van Egmond en De
Koeijer, 2005).
De voorgaande berekeningen zijn gebaseerd op de kosten voor het beheer van een ‘gemiddelde’ ha
natuur. Agrarisch botanisch beheer is ongeveer de helft en agrarisch weidevogelbeheer zelfs enkele
malen goedkoper dan dergelijk beheer via terrein- of particulier natuurbeheer.
Risico’s agrarisch natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer lijkt een goedkope variant voor de overheid van het natuurbeheer. De
pakketten voor het agrarisch natuurbeheer zijn echter niet altijd adequaat, waardoor het beheer
niet effectief is. Daarnaast is de continuïteit van het agrarisch natuurbeheer niet gegarandeerd. Een
deelnemer kan na zes jaar of een veelvoud daarvan de aangegane overeenkomst voor het beheer
beëindigen, waardoor in feite een desinvestering plaatsvindt. Dit geldt zeker voor het botanisch

Tabel 5.6

Jaarlijkse kosten (euro per ha) natuurbeheer naar organisatievorm
Terreinbeheer

Particulier beheer

Agrarisch beheer

Beheer

120

100

800

Vermogenskosten grond

260

-

-

Inrichting

270

270

Waardedaling grond

1.100

1.100

-

Totaal

1.750

1.470

800
Bron: Boers en Luijt (2005).
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beheer, waar de resultaten pas verkregen kunnen worden na langdurig beheer (ongeveer 25 jaar).
Dit betekent dat de pakketten voor het agrarisch natuurbeheer aangepast zullen moeten worden.
Met name pakketten voor weidevogelbeheer zonder rustperiode waarin niet gemaaid en/of geweid
mag worden, zijn niet effectief. Momenteel is dit wel het meest afgesloten beheer (Voskuilen en De
Koeijer, 2006). Om de omslag tot een succes te maken zullen onder meer de regelingen aangepast
moeten worden om de continuïteit beter te waarborgen - bijvoorbeeld via een oplopende vergoeding
bij een toenemende duur van het beheer - en zijn aanpassingen nodig in de waterhuishouding. Deze
aanpassingen leiden er toe dat het eerder beschreven kostenplaatje er anders uit gaat zien; zo zal
indien werkelijk wordt uitgegaan van continuïteit van het agrarisch beheer alsnog rekening gehouden
moeten worden met waardedaling van de grond, waardoor de balans tussen de verschillende vormen
van beheer anders kan uitpakken. Voor bepaalde vormen van beheer rijst dan ook de vraag of het
wellicht verstandiger is deze niet via agrarisch natuurbeheer te willen realiseren.
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Revisie Programma Beheer
Eind 2005 vond de derde en laatste tranche van de revisie van het Programma Beheer plaats. Zo zijn
de administratieve lasten verminderd en beheerspakketten aangepast om ze effectiever te maken, of
beter te laten aansluiten bij de praktijk van de beheerder. Voor weidevogels wordt onderzoek gedaan
om het beheer te verbeteren, omdat het aantal weidevogels ondanks alle inspanningen blijft afnemen.
Tussen 1990 en 2000 nam het aantal broedparen met 1,2% per jaar af, tussen 2000 en 2004 met
4,5% per jaar (Soldaat en Theunissen, 2005). Daarnaast wordt het project Nederland Gruttoland
waarin mozaïekbeheer centraal staat, dat is gevarieerd beheer in een groter gebied, de komende twee
jaar opgeschaald naar vijf à zevenduizend hectare. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek
is alvast een aantal maatregelen genomen, waaronder het tussentijds kunnen overstappen van licht
- zoals nestbescherming - naar zwaarder beheer in de vorm van laat maaien en het laten staan van
vluchtheuvels (stroken met langer gras).

5.5 Recreatie
Zoals aangestipt in paragraaf 5.3 is recreatie en toerisme een belangrijke functie van het landelijk
gebied, met name ook voor de 87% van de Nederlanders die er niet woont. De precieze betekenis
van het landelijk gebied, zoals omschreven in de eerste paragraaf, in termen van aantal recreanten of
bestedingen is niet te geven omdat op dit niveau geen gegevens worden verzameld. Als benadering
voor het landelijk gebied wordt bij dagtochten daarom gekeken naar het type dagtocht en bij vakanties
naar het overnachtingsgebied.
Van de bijna één miljard uitstapjes die Nederlanders in 2001 maakten (het laatste jaar waarvoor
cijfers beschikbaar zijn) had ongeveer een kwart op enigerlei wijze te maken met natuurbeleving (tabel
5.7). Zowel het totaal aantal uitstapjes, als het aandeel daarin met een natuurgerichte bestemming
vertoonden in de jaren negentig een stijgende lijn. Daar bovenop komen de vakanties die in Nederland
worden doorgebracht, zowel van Nederlanders als van buitenlandse toeristen (tabel 5.8). Op basis van
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Tabel 5.7

Dagtochten in Nederland, 1995-2002

Totaal aantal dagtochten (x mln.)
waarvan gericht op natuurbelevinga)
Uitgaven voor dagtochten (mrd. euro)

1995/’96

2001/’02

Groei per jaar (%)

935,8

981,6

0,8

228,3

243,5

1,1

6,7

11,5

9,4

a) Wandelen, fietsen, bezoek aan strand of natuurgebied, paardrijden, hardlopen, watersport, vissen, e.d.
Bron: CBS-Statline.
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Tabel 5.8

Overnachtingen (mln.) in Nederland, 1998-2004

5.6
1998

2004

Groei per jaar (%)

Aantal overnachtingen van Nederlanders

51,8

55,5

1,2

waarvan in landelijk gebieda)

41,5

43,2

0,7

Aantal overnachtingen van buitenlanders

25,0

25,4

0,3

waarvan in landelijk gebieda)

9,9

9,4

-0,9

a) Alle toeristengebieden behalve de Noordzeebadplaatsen, de vier grote steden en ‘overig Nederland’.
Bron: CBS-Statline.

het type bestemming kan globaal afgeleid worden welke van deze vakanties op landelijke gebieden
gericht waren.
Toeristische bestedingen
In 2002 lagen de toeristische bestedingen in Nederland op 35,8 mrd. euro (tabel 5.9), waarvan 10,2
mrd. voor zakelijke dagtochten en verblijven die volgens de internationale definitie onder toerisme
vallen (CBS/NBTC, 2005). Op enkele onderdelen zijn wat meer recente cijfers beschikbaar. Zo daalden
de uitgaven van Nederlanders aan vakantie (toeristische verblijven) in eigen land van 2,9 mrd. euro
in 2002 tot 2,4 mrd. euro in 2005 (NRIT, 2005a). Het inkomend toerisme leverde in 2004 ongeveer
evenveel op als in 2002. Afgaande op deze ontwikkelingen, zullen de toeristische bestedingen in
2005 niet zoveel afwijken van die in 2002. Van de totale bestedingen zou ruwweg 11 mrd. euro (circa
30%) aan het landelijk gebied kunnen worden toegerekend (op basis van de verdeling van dagtochten
en overnachtingen over landelijk gebied en de rest van het land). Daarvan bestaat 8 mrd. euro uit
binnenlands en 3 mrd. uit inkomend toerisme. Van het totaal van 11 mrd. is een kleine 3 mrd. van
zakelijke aard.
Kansen voor agrotoerisme
Een voor het landelijk gebied interessante vorm van toerisme is het agrotoerisme. Volgens de
landbouwtelling van 2005 bieden een kleine 2.900 bedrijven deze vorm van recreatie aan (tabel
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Tabel 5.9

Toeristische bestedingen (mrd. euro) in Nederland, 2002

Toeristische dagtochten

Binnenlands toerisme

Inkomend toerisme

Totaal

11,5

2,3

13,8

Toeristische verblijven

2,9

2,3

5,2

Zakelijke dagtochten

8,2

0,1

8,3

Zakelijke verblijven

0,9

1,0

1,9

Overiga)

4,2

2,4

6,6

27,7

8,1

35,8

Totaal

a) Onder meer aandeel van Nederland in uitgaand toerisme en aanschaf toeristisch-recreatieve goederen.
Bron: CBS/NBTC, 2005.
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5.10, pagina 78). In Nederland bestaat agrotoerisme vooral uit minicampings bij de boer, terwijl in
andere Europese landen veel meer hoogwaardige logeermogelijkheden worden aangeboden (Veer en
Tuunter, 2005). Daar is de recreatie professioneler opgezet en niet slechts een nevenactiviteit naast
de landbouw. De RECRON - brancheorganisatie voor recreatieondernemingen - is van mening dat de
landelijke overheid zou moeten stoppen met het stimuleren van agrotoerisme, omdat het negatief
kan uitpakken voor de economie van het platteland (NRIT, 2005b). Hieraan ten grondslag ligt een
onderzoek waaruit blijkt dat een gast op een minicamping gemiddeld per dag veel minder uitgeeft dan
een gast op een reguliere camping (12,40 tegen 19,80 euro, Van Beveren, 2005). Dit veronderstelt
wel dat beide type campings uitwisselbaar zijn.

5.6 Verbrede landbouw
De meeste agrarische bedrijven hebben naast de inkomsten uit de ‘normale’ landbouwproductie
(voedsel en sierteelt) ook andere verdiensten. Dat kan in de vorm van verbreding (niet-agrarische
activiteiten op het bedrijf), verdieping (het geven van meerwaarde aan landbouwproducten in de vorm
van verwerking en huisverkoop), werken buitenshuis (een baan of het verrichten van loonwerk), het
inzetten van kapitaal, grond en quota buiten het bedrijf (sparen, beleggen, verhuur grond en quota) en
overige inkomsten (bijvoorbeeld sociale uitkeringen). In paragraaf 7.5.1 is een overzicht opgenomen
van het belang van deze diverse bronnen binnen de totale inkomensvorming op een landbouwbedrijf.
Deze paragraaf gaat nader in op verbreding, ofwel de niet-agrarische activiteiten die de agrarische
ondernemers óp hun bedrijf ontplooien. Ze maken daarbij gebruik van de ruimte die het bedrijf hen
biedt (in termen van grond, gebouwen en arbeid), en de mogelijkheden die de ligging van hun bedrijf
in het landelijk gebied hen geeft. De activiteiten kunnen een collectief karakter hebben, zoals natuuren landschapsbeheer, openstelling door aanleg van fiets- en wandelpaden, of een meer private vorm,
zoals een camping, zorg- en kinderopvang en levering van energie.
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Ontwikkeling verbreding
Het aantal bedrijven met een vorm van verbrede landbouw is gebaseerd op de landbouwtellingen van
2003 en 2005. Omdat de vraagstelling - uitgezonderd die over natuurbeheer - in beide jaren gelijk
was, is een vergelijking mogelijk. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Sommige verschillen zijn
moeilijk te verklaren, zoals de daling met een kwart van het aantal bedrijven met stalling.
Het totaal aantal bedrijven met een vorm van verbrede landbouw is tussen 2003 en 2005 met 6%
afgenomen tot 13.700 (tabel 5.10), wat ongeveer overeenkomt met de daling van het aantal land- en
tuinbouwbedrijven. Maar de verschillen zijn groot, van een daling met een kwart bij stalling tot een
forse stijging van het aantal bedrijven met zorgverlening. Ook het aantal bedrijven met recreatie (vooral
dagrecreatie) nam behoorlijk toe.
Verbrede landbouw is echt een activiteit voor bedrijven met ruimte, niet alleen in de vorm van grond,
maar ook in de vorm van gebouwen en arbeid. De grondgebonden bedrijven zijn dan ook het meest
actief op dit vlak; zo’n 24% van de melkveebedrijven en 21% van de overige graasdierbedrijven heeft
een vorm van verbreding, tegen 17% van alle land- en tuinbouwbedrijven. De glastuinbouw scoort met
ruim 3% het laagst. Op de melkveebedrijven is de verbrede landbouw in de voorbije twee jaar sterk
uitgebreid in de vorm van natuurbeheer. Ook op de overige graasdierbedrijven is dit een belangrijke
vorm van verbreding, naast stalling. De verbrede bedrijven zijn groter in omvang (nge) en oppervlakte
en hebben een wat extensiever grondgebruik dan de grondgebonden bedrijven zonder verbreding. Het
overgrote deel (85%) van de bedrijven heeft niet meer dan één vorm van verbreding, 13% heeft er twee.
Raming omzet en inkomen
Het Informatienet van het LEI bevat onvoldoende steekproefbedrijven om representatieve uitkomsten te
geven voor de vele verschillende vormen van verbrede landbouw. De omzetcijfers in tabel 5.10 geven
daarom een indicatie, verkregen door de gemiddelde opbrengst per bedrijf per verbrede activiteit

Tabel 5.10

Omvang en geraamde omzet verbrede landbouw, 2002-2005

2003

2005

Jaaromzet
(mln. euro)
gem. 2002-2004

Natuurbeheer

9.578

9.311

49

Recreatie

2.463

2.857

33

372

542

38

Stalling

3.835

2.933

11

Energie

483

464

23

14.520

13.702

132

Aantal bedrijven

a)

Zorgb)

Alle

a) De omvang in 2003 is gebaseerd op gegevens van de landbouwtelling, de Dienst Regelingen en de Dienst Landelijk
Gebied; b) de raming van de omzet is niet op basis van het Informatienet (zie tekst).
Bron: CBS-Landbouwtelling, Informatienet.

78

5.6

- exclusief zorglandbouw - volgens het Informatienet te vermenigvuldigen met het aantal bedrijven
volgens de landbouwtelling. Voor zorglandbouw is de raming gebaseerd op externe informatie.
Van de geraamde omzet van 154 mln. euro komt een derde uit natuurbeheer, een kwart uit zorg,
een vijfde uit recreatie en de rest uit energie en stalling. De ontvangsten lopen overigens sterk uiteen.
Zo ligt de vergoeding voor natuurbeheer op het merendeel van de bedrijven onder de 10.000 euro. De
groep die daarboven zit (15% van het totaal) heeft een gemiddelde omzet uit natuurbeheer van 24.000
euro per bedrijf. Van de bedrijven met recreatie haalt ongeveer 30% een omzet van meer dan 10.000
euro. De gemiddelde omzet van deze bedrijven bedraagt ongeveer 35.000 euro. De totale omzet van
de energieproductie - in hoofdzaak door windmolens - is op basis van het informatienet geschat op 22
mln. euro, de helft van de raming in het LEB 2004 die op enkele globale aannames was gebaseerd.
De huidige schatting is gebaseerd op daadwerkelijke ontvangsten, maar van een beperkte groep
bedrijven. Voor de raming van de omzet van de zorglandbouw is uitgegaan van 54 dagdelen zorg per
week, een vergoeding van 27 euro per dagdeel en 48 weken zorg op jaarbasis. Per bedrijf per jaar
komt dat neer op een omzet van circa 70.000 euro. Dit is een globale inschatting op basis van de
uitkomsten van de enquête onder zorgboeren (Zwartbol, 2005). Uit het onderzoek komt naar voren
dat op veel zorgboerderijen de nadruk steeds meer komt te liggen op de zorgtak. Op 42% van de
bedrijven zijn inmiddels de inkomsten uit de zorgtak groter dan uit de agrarische tak.
Het Informatienet biedt onvoldoende inzicht in de kosten van de verbrede activiteiten om daaruit het
inkomen af te leiden. Om toch een indruk te krijgen, kan de verhouding tussen de totale opbrengst
en het gezinsinkomen uit bedrijf als richtsnoer worden genomen. Op het gemiddelde grondgebonden
bedrijf resteerde in de jaren 2002-2004 gemiddeld 17% van de opbrengsten als inkomen. Die
verhouding zal voor verbrede activiteiten wat gunstiger uitpakken, omdat een aantal kosten niet meer
hoeft te worden gemaakt. Bij de veronderstelling dat 30% van de omzet resteert als inkomen, komt
het inkomen uit verbrede landbouw op 46 mln. euro.
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Toekomstperspectieven
Voor de meeste verbrede takken lijken groeimogelijkheden aanwezig, met name voor natuurbeheer
en zorglandbouw. Zo biedt het agrarisch natuurbeheer nog volop mogelijkheden gelet op de
taakstellingen (zie tabel 5.5). De bijdrage aan het inkomen is nu overigens bescheiden, maar een
meer substantiële bijdrage is in theorie mogelijk. Een optimale inpassing van het natuurbeheer in de
bedrijfsvoering levert een positief inkomenseffect op van circa 3.000 euro voor weidevogelbeheer
op een middelgroot melkveebedrijf op zandgrond, tot ongeveer 18.000 euro per bedrijf voor een
gecombineerde opname van botanische en weidevogelpakketten op een groot melkveebedrijf op
veen. In de praktijk is de mogelijkheid om zowel weidevogelpakketten als botanische pakketten op
te nemen beperkt en daalt het theoretisch mogelijke inkomenseffect naar 10.000 euro per bedrijf
(Schrijver et al., 2006). Behalve agrarisch natuurbeheer kan voor een aantal bedrijven particulier
natuurbeheer - landbouwgrond omzetten in natuur - een interessante optie zijn, met name voor de
overige graasdierbedrijven. De zorglandbouw zou eveneens nog flink kunnen groeien, afgaande op
de verwachte groei door het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg (tot 1.000 zorgboerderijen).
Inmiddels (mei 2006) is volgens het steunpunt het aantal operationele zorgboerderijen gestegen tot
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650. Binnen het agrotoerisme zou de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, waarbij met name de
dagrecreatie (zoals het geven van rondleidingen) sterk uitbreidde, ook de richting voor de komende
jaren kunnen zijn. Uitbreiding binnen de verblijfsrecreatie lijkt lastiger; het totaal aantal overnachtingen
is over een wat langere periode licht gestegen, met in de laatste jaren zelfs een lichte daling. De
productie en verkoop van energie aan derden komt nu in hoofdzaak voor rekening van windmolens.
In de nabije toekomst is het denkbaar dat vooral een uitbreiding van de energieproductie (in de vorm
van warmte) door warmtekrachtinstallaties op glastuinbouwbedrijven zal plaatsvinden. Knelpunten
bij de verdere ontwikkeling van windenergie zijn weerstand bij omwonenden en overheidseisen aan
de landschappelijke inpassing. Uiteraard kunnen in de toekomst ook nieuwe verbredingsactiviteiten
ontstaan, zoals het produceren van energie via mestvergisting of de opvang van water. Vooralsnog is
het gissen naar de mogelijke omvang van deze activiteiten.

5.7

5.7 Grondmarkt
De gemiddelde prijs van onverpachte agrarische grond is na 2001 gaan dalen, en lijkt zich vanaf
2004 te stabiliseren rond 29.000 euro per ha (figuur 5.4). In de tweede helft van de jaren negentig
steeg de grondprijs onder invloed van een aantrekkende conjunctuur tot maar liefst 37.000 euro in
2001. De substantiële daling in 2002 en 2003 was enerzijds het gevolg van een lagere economische
groei en anderzijds van het EU-landbouwbeleid, waarbij prijsondersteuning langzaam plaatsmaakt voor
inkomenscompensatie in de vorm van bedrijfstoeslagen. Die toeslagen zijn weliswaar grondgebonden,
maar de hoogte ervan wordt bepaald door de omvang van de productie in het verleden en de
toekomstige kortingen. Verder is de daling van de grondprijzen tussen 2001 en 2004 samengegaan
met een opschorting van het aankoopbeleid van de overheid voor de realisering van EHS en met de
uitbraak van veeziekten. De stabilisatie na 2004 - cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
(NVM) laten in 2005 zelfs een lichte stijging zien - valt samen met een aantrekkende conjunctuur, die
gepaard gaat met een lichte stijging van de huizenprijzen. Voor de nabije jaren wordt geen verdere
daling van de grondprijs verwacht, mede omdat de grondprijseffecten van de omslag in het EUlandbouwbeleid lijken uitgewerkt.
Grondprijs, agrarische inkomens en verstedelijking
De hoogte en ontwikkeling van de agrarische grondprijs wordt bepaald door de marges in de
grondgebonden landbouw en toekomstige bestemmingswijzigingen (verstedelijking). In een
hoogconjunctuur is vooral de tweede invloed dominant aanwezig, terwijl in een stagnerende
conjunctuur de winstmarges in de grondgebonden landbouw meer op de voorgrond treden, zoals
in de jaren 2001-2004. Op het niveau van de veertien landbouwgebieden (CBS-indeling) blijkt
in de meeste gebieden in deze jaren een duidelijke samenhang te zijn tussen grondprijs en het
gezinsinkomen per ha. In een aantal gebieden is deze samenhang minder duidelijk door de invloed
van toekomstige bestemmingswijzigingen die de agrarische grondprijs opstuwen. Die werking doet
zich met name voelen in gebieden met de hoogste prijzen voor grondaankopen voor verstedelijking,
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Figuur 5.4

Grondprijs (euro per ha), 1995-2005a)
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zoals in West-Nederland. In deze gebieden is de samenhang tussen het agrarisch inkomen en de
agrarische grondprijs het meest ‘verstoord’. Dat de invloed van de kans op verstedelijking aanzienlijk
is, blijkt ook uit de cijfers van tabel 5.11. Prijzen van gronden in de omgeving van steden zijn ruim
60% hoger dan elders.
Ontwikkeling grondmobiliteit
Agrarische grond komt doorgaans op de markt bij bedrijfsbeëindiging, waarvan het tempo
wordt bepaald door de leeftijdsopbouw van de agrarische ondernemers in combinatie met de
opvolgingssituatie. Als de marges onder druk komen, daalt de animo om een bedrijf over te nemen,
met name op de kleinere bedrijven. Daarnaast neemt het aanbod van grond toe als de grondprijzen
stijgen dan wel hoog zijn (positieve aanbodscurve). Zo nam het aantal transacties en de verhandelde
oppervlakte landbouwgrond toe tijdens de prijsstijgingen in de tweede helft van de jaren negentig,
en vanaf het moment dat de prijzen daalden nam de grondmobiliteit af. De laatste twee jaren waarin de grondprijs stabiliseerde - laten weer een voorzichtige stijging van het aantal verkopen van
landbouwgrond zien.
De grondmobiliteit lag volgens de DLG-rapportage in de tweede helft van de jaren negentig op
gemiddeld 12.500 ha per jaar, en tussen 2001 en 2003 op circa 9.000 ha per jaar. Overigens vormen
deze grondverkopen maar een fractie van de totale grondmobiliteit. Zo zorgen de grondoverdracht
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Tabel 5.11
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Grondprijs agrarisch, grondprijs nabij stad en grondprijs stadsontwikkeling,
2003 t/m 1e helft 2005
Agrarisch

Grond nabij stad

Grond voor
verstedelijking

Groningen

22.966

-

114.686

Friesland

22.890

-

123.005

Drenthe

21.183

-

101.987

Overijssel

30.056

-

176.137

Gelderland

35.693

54.928

230.543

Flevoland

45.099

-

212.715

Utrecht

41.149

47.707

256.417

Noord-Holland

32.303

53.752

247.714

Zuid-Holland

38.468

52.239

298.022

Zeeland

32.100

-

190.050

Noord-Brabant

41.146

-

215.806

Limburg

34.845

-

232.687

Nederland

32.231

52.243

216.523
Bron: DLG, 2005.

bij de generatiewisseling in de landbouw, de vrijwillige kavelruil en landinrichtingsprojecten voor veel
grondmobiliteit (Luijt, 2002; Korthals Altes, 2005). Een derde van het landbouwareaal is onderdeel van
een landinrichtingsproject. Behalve de overdracht van het eigendomsrecht, draagt de overdracht van
het grondgebruiksrecht in de vorm van eenmalige, teelt- en grijze pacht bij aan de grondmobiliteit.
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6
Landbouw en milieu
Kernpunten:

• land- en tuinbouw loopt qua milieuprestaties in de pas met andere sectoren
• milieukosten landbouw laatste jaren stabiel
• verbruik gewasbeschermingsmiddelen daalt niet meer
• agrarische sector draagt belangrijk bij aan vermindering broeikasgasemissie
• CO2-emissierechtenhandel kan gunstig zijn voor glastuinbouw
• veel belangstelling voor productie biobrandstoffen
• vermindering mineralenverliezen lijkt te stagneren
• nieuwe mestbeleid brengt doelstellingen dichterbij, maar is wel duurder
• ammoniak- en geurbeleid versoepeld
• overgrote deel afval land- en tuinbouw wordt hergebruikt

6

6.1 Algemeen

6.1

In vergelijking met zijn bijdrage aan de nationale toegevoegde waarde, heeft de land- en tuinbouw
een groot aandeel in verschillende vormen van milieubelasting (tabel 6.1). Alleen in de productie van
afval (exclusief mest) is het aandeel van de landbouw relatief klein. Het gaat hier om het gedeelte van
de afvalproductie dat niet op een of andere manier wordt hergebruikt (zie ook par. 6.6). Het relatief
hoge aandeel van de land- en tuinbouw kan vanzelfsprekend niet los worden gezien van de aard van
de sector. Zo is moeilijk te voorkomen dat de veehouderij een groot aandeel heeft in vermesting en
verzuring. Aan de andere kant speelt een rol dat de dienstensector, die een aandeel heeft van meer
dan 50% in het nationaal product, min of meer schoon kan produceren.
Het aandeel van de agrarische sector in de diverse vormen van milieubelasting blijft ongeveer
stabiel. Dat geeft aan dat de milieuprestaties van deze sector min of meer in de pas lopen met die van
andere sectoren. Dit kost de landbouw wel een grote financiële inspanning; zijn aandeel in de totale

Tabel 6.1

Aandeel (%) landbouw en voedings- en genotmiddelenindustrie in
milieubelasting en toegevoegde waarde
Land- en tuinbouwa)

V&G-industrie

Milieuthema

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Broeikaseffect

14,1

12,2

14,3

2,3

2,4

2,3

Verzuring

42,1

32,1

36,3

0,6

0,7

0,6

-

57,5

57,2

4,0

3,8

4,1

Afval

1,3

1,1

1,2

11,2

14,1

17,3

Nationale toegevoegde waarde

2,5

2,4

2,1

3,2

2,4

2,6

Vermesting
b)

a) Inclusief visserij; b) 2002=2001, enz.

Bron: MNP/CBS, Milieucompendium, diverse jaren.
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milieukosten bedroeg in 2004 bijna 6%, dus bijna drie keer zoveel als in het nationaal product (www.
mnp.nl/mnc). Overigens daalt het landbouwaandeel in de milieukosten de laatste jaren enigszins,
doordat het absolute bedrag (circa 800 mln. euro) ongeveer stabiel blijft.
Het aandeel van de voedings- en genotmiddelenindustrie ligt alleen voor afval duidelijk hoger dan dat
in het nationaal product, zo blijkt uit tabel 6.1. Dit aandeel loopt ook op, onder meer doordat een deel
van het slachtafval niet langer mag worden hergebruikt in het veevoer en dus op een andere manier
moet worden opgeruimd.

6.2 Gewasbescherming

6
6.2

Vanaf het midden van de jaren tachtig tot aan de eeuwwisseling is het verbruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw ongeveer gehalveerd. De laatste jaren lijkt de
daling zich echter niet voort te zetten (tabel 6.2). In 2004 nam het verbruik ten opzichte van 2003 met
ruim 10% toe. Deze stijging kwam voor rekening van de onkruidbestrijdingsmiddelen en vooral van de
schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden), waarvan ongeveer 1 mln. kg meer werd gebruikt. Dit valt
voor een deel te verklaren uit de groei van de oppervlakte aardappelen en uien, met respectievelijk
ruim 3% en ruim 20%. Daarnaast spelen weersinvloeden een rol: in een droge warme zomer zoals
die van 2003 ligt het gebruik laag, maar een natte herfst zoals in 2004, leidt tot een hoger verbruik.
Ten slotte is het nogal wisselende toelatingsbeleid van enkele veel gebruikte fungiciden van invloed.
Het gaat hier vooral om mancozeb en maneb, relatief goedkope middelen die samen ongeveer de
helft van het verbruik van fungiciden omvatten. Deze twee middelen waren in 2002 en 2003 alleen
toegelaten voor bedekte teelten. In 2004 mochten ze weer ruim worden toegepast; enerzijds vanwege
onmisbaarheid bij sommige teelten, anderzijds omdat bij een nadere beoordeling bleek dat althans
mancozeb aanzienlijk minder milieubelastend is dan werd aangenomen (Nefyto, 2005).
Tabel 6.2

Verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw,
1984-2004
Verbruik (mln. kg actieve stof)

Categorie

1984-88

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004 (v)

Grondontsmetting

10,25

2,39

1,47

1,40

0,99

1,20

1,22

1,17

Onkruidbestrijding

4,60

3,98

3,87

3,50

3,09

3,32

3,36

3,59

Schimmelbestrijding

4,45

4,49

5,20

4,93

3,95

3,73

3,43

4,39

Insectenbestrijding

0,69

0,55

0,41

0,29

0,27

0,24

0,26

0,25

Overige

1,31

1,20

1,05

1,26

1,12

1,21

1,28

1,26

Totaala)

21,30

12,61

11,99

11,38

9,42

9,70

9,55

10,66

a) Inclusief toepassing in openbaar groen, op verhardingen en particulier gebruik.
Bron: Plantenziektekundige Dienst/Nefyto.
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Veel minder chemische middelen per eenheid product
De dalende tendens in het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen ging gepaard met
een groei van de plantaardige productie, vooral in de glastuinbouw. Figuur 6.1 geeft een index van de
verbruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen per volume-eenheid van de plantaardige productie.
Dit vormt een grove indicatie voor de eco-efficiency wat betreft gewasbescherming. Ruwweg heeft zich
in een kleine vijftien jaar een verbetering met een factor drie voorgedaan. Vooral begin jaren negentig,
toen de chemische grondontsmetting sterk aan banden werd gelegd, was sprake van een snelle
verbetering. Hetzelfde geldt voor de jaren rond de eeuwwisseling, toen de toelating van middelen werd
beperkt. De ontwikkeling gaat dus in de gewenste richting, maar de sector blijft toch vrij sterk afhankelijk
van chemische middelen. De verschillen tussen teelten in middelenverbruik zijn overigens groot.
Milieubelasting bestrijdingsmiddelen daalt
De milieubelasting door het gebruik van chemische middelen hangt niet alleen af van de hoeveelheid
middelen, maar minstens zoveel van het middelenpakket en de manier van toepassing. Bij dat laatste
kan onder meer worden gedacht aan het gebruik van technieken als driftarme spuitkoppen en aan
teeltvrije zones langs watergangen.
In het Convenant Duurzame Gewasbescherming van 2003 is vastgelegd dat de milieubelasting
in 2010 met 95% moet zijn verminderd ten opzichte van 1998. De beschikbare informatie geeft

6
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Verbruik (index, 1989=100a)) gewasbeschermingsmiddelen per
volume-eenheid plantaardige productie

Figuur 6.1

120
100
80
60
40
20
0

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
a) 1989 = gemiddelde 1988, 1989 en 1990.
Bron: Berekend uit gegevens PD, Nefyto en CBS.

85

6.2

6
6.2

aan dat de ontwikkeling de goede kant op gaat. Zo komen in de bloembollengebieden minder
gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater voor dan tien jaar geleden; ook neemt het
aantal overschrijdingen van de normen af (LMB, 2005). De milieubelasting die voortvloeit uit de
bestrijding van de ziekte Phytopthora in de aardappelteelt is tussen 1996-1998 en 2002-2004 met
ongeveer 96% verminderd, bij een min of meer gelijk gebleven verbruik van fungiciden per hectare
(Jager en Janssens, 2006). Als oorzaken van deze daling worden genoemd: de aanpassing van het
middelenpakket onder invloed van het strengere toelatingsbeleid en de drastische beperking van
de ‘drift’ (het verwaaien) van spuitmiddelen op grond van het Lozingenbesluit van 1 maart 2000.
Ook een rol speelt echter dat de berekende milieubelasting van enkele veel gebruikte middelen is
verlaagd op basis van nieuwe inzichten en dat de ziektedruk rond 1997 heel wat hoger was dan de
laatste paar jaar. Overigens had ook voor 1998 al een aanzienlijke daling van de milieubelasting door
bestrijdingsmiddelen plaatsgevonden (De Nie, 2002).
Ondanks de daling zijn de kosten om drinkwater te zuiveren van bestrijdingsmiddelen de laatste jaren
gestegen. Tussen 1991 en 2000 ging het om ruim 24 mln. euro per jaar en in de jaren 2001-2003
om ruim 30 mln. euro (KWR, 2004). Voor een deel is dit een ‘naijl-effect’, omdat de chemicaliën pas na
langere tijd de pompputten bereiken. Onder meer omdat de komende decennia meer drinkwater bereid
moet worden uit oppervlaktewater in plaats van grondwater, zullen deze kosten verder stijgen.
Voorgenomen beleid afgezwakt
De in 2004 aangekondigde nieuwe gewasbeschermingsmiddelenwet is nog niet bij de Tweede Kamer
ingediend. In het kader van het Convenant Gewasbescherming was afgesproken dat de telers een
gewasbeschermingsplan zouden moeten opstellen en een logboek bijhouden. Mede met het oog op
de beperking van de administratieve lasten is begin 2006 besloten het logboek te laten vervallen en
de aangekondigde invoering van teeltvoorschriften achterwege te laten. Het gewasbeschermingsplan
en de verplichte gebruiksregistratie blijven wel gehandhaafd (LNV, 2006). Er wordt versterkt ingezet
op bewustwording, kennisverspreiding en het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming in het
kader van certificeringsystemen, in de verwachting dat daarmee voldoende bereikt kan worden.
Het toelatingsbeleid vormt, zoals aangegeven, een belangrijk onderdeel van het totale beleid inzake
gewasbeschermingsmiddelen. In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw is het aantal voor
gewasbescherming toegelaten stoffen, vooral op grond van milieuoverwegingen, teruggebracht van
ruim 300 tot iets minder dan 200. Vanaf 2001 vertoont het aantal stoffen weer een lichte stijging; in
2005 waren het er 225 (CTB, 2005). Daarnaast worden de laatste jaren de toepassingsmogelijkheden
van toegelaten stoffen enigszins verruimd. De sector heeft dus weer iets ruimere keuzemogelijkheden
gekregen in het middelenpakket, ook waar het gaat om kleine teelten. Het tempo waarin nieuwe,
minder milieubelastende stoffen voor gebruik worden toegelaten, is volgens het bedrijfsleven echter
nog steeds te traag.
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6.3 Broeikasgassen en energie
6.3.1 Algemeen
De land- en tuinbouw neemt ruim 12% van de totale Nederlandse emissie van broeikasgassen voor zijn
rekening. Sinds 1995 is de emissie van deze sector met bijna 20% verminderd (tabel 6.3), terwijl de
totale landelijke uitstoot, exclusief die van de internationale scheepvaart en luchtvaart, slechts met 34% afnam. Ongeveer driekwart van de nationale reductie is toe te schrijven aan de agrarische sector.
Opgemerkt zij dat de indirecte emissie van deze sector, die onder meer optreedt bij verwerking en
transport van landbouwproducten, hierin niet is meegenomen.
De emissie van broeikasgassen vanuit de agrarische sector bestaat voor 25-30% uit CO2, die
grotendeels afkomstig is uit de glastuinbouw. Deze emissie vertoont de laatste paar jaar geen daling
meer. Overigens levert de glastuinbouw ook een bijdrage aan de vermindering van de nationale
emissie door CO2 die nodig is voor de gewassen, af te nemen van bedrijven uit het Botlek-gebied.
De rest van de emissie van de agrarische sector betreft N2O ('lachgas') en methaan. Methaan wordt
voor ruim twee derde uitgestoten door herkauwers en de rest komt vrij uit opgeslagen mest. Lachgas
komt voor het grootste deel vrij uit mest en voor een klein deel uit kunstmest. Tussen 2000 en 2004
zijn deze twee emissies met 8-10% verminderd, vooral door de inkrimping van de veestapel onder
invloed van melkquotering en mestbeleid. Gezien de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling
van de glastuinbouw en de veehouderij (zie Silvis en De Bont, 2005), de hoge energieprijzen en het
verscherpte broeikasgasbeleid, is aannemelijk dat de emissie van broeikasgassen vanuit de agrarische
sector de komende jaren verder zal dalen. Bij een vroegtijdige afschaffing van de melkquotering kan
dat anders worden.
Tabel 6.3
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Emissie (mrd. kg CO2-equivalenten) van broeikasgassen door de land- en
tuinbouwa), 1990-2004
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004 (v)

8,4

8,3

7,4

7,2

7,2

7,1

7,1

Uitstoot methaan (CH4)b)

10,3

10,1

9,1

9,1

8,7

8,5

8,5

Uitstoot distikstofoxide (N2O)b)

11,6

12,7

10,7

10,2

9,7

9,4

9,6

Totaal

30,3

31,1

27,2

26,5

25,6

25,0

25,2

Uitstoot kooldioxyde (CO2)

a) Alleen emissies die binnen de sector tot stand komen; zonder correcties voor temperatuurschommelingen;
exclusief emissies visserij en mobiele werktuigen, zoals tractoren. In 2004 bedroeg de CO2-emissie van deze
werktuigen ongeveer 1,5 mln. kg.; b) herziene cijfers; niet vergelijkbaar met die uit eerdere publicaties.
Bron: RIVM/CBS, Milieucompendium, diverse jaren.
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Broeikasgasbeleid wordt aangescherpt
De nationale doelstelling in het kader van het Kyoto-akkoord is een reductie van de totale emissie van
broeikasgassen met 6% in 2012 ten opzichte van 1990. Hoewel de helft van deze doelstelling mag
worden gerealiseerd in het buitenland, is onzeker of ze gehaald zal worden (MNP, 2006a). Het kabinet
heeft daarom extra maatregelen aangekondigd. Dit betreft onder meer de vermindering van N2Oemissie bij de productie van salpeterzuur (grondstof voor kunstmest), een CO2-reductieplan voor de
glastuinbouw, en de verplichting om 2% biobrandstof toe te voegen aan transportbrandstoffen (VROM,
2005a). Het huidige plafond van de CO2-emissiehandel (zie verderop) zal ook na 2008 gehandhaafd
blijven. Voor het geval deze maatregelen onvoldoende effect sorteren, heeft het kabinet een
reservepakket achter de hand, waaronder een verhoging van de ‘biobrandstofverplichting’ naar 6%. Na
2012 moet de emissie van broeikasgassen nog aanzienlijk meer worden verlaagd (VROM, 2005a).
6.3.2 Glastuinbouw en energie
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Tot dusver stond in het energiebeleid voor de glastuinbouw de energie-efficiency - het brandstofverbruik
(inclusief elektriciteit) per eenheid product - centraal. In het Convenant Glastuinbouw en Milieu (GLAMI)
van 1997 is vastgelegd dat in 2010 op dit punt een verbetering zou moeten zijn bereikt van 65% ten
opzichte van 1980. Het is onwaarschijnlijk dat dit wordt gehaald (Silvis en De Bont, 2005, blz. 210).
In 2003 was een verbetering gerealiseerd van bijna 50% (Van der Knijff et al., 2006). De laatste jaren
verloopt de verbetering traag, vooral omdat de afname van warmte van derden (restwarmte en warmte
van warmte/krachtinstallaties van energiebedrijven) terugloopt. In 2000 had deze vorm van warmte
een aandeel van 11,5% in het totale energieverbruik van de glastuinbouw, in 2003 was dit nog maar
8,6%. In 2004 heeft de daling zich voortgezet. Deze teruggang hangt vooral samen met ongunstiger
prijsverhoudingen door de liberalisering van de energiemarkten. Daarnaast speelt de toename van het
aantal warmte/krachtinstallaties op de tuinbouwbedrijven een rol, een ontwikkeling die vorig jaar sterk
is versneld. Deze bedrijven produceren zelf warmte en verkopen (een deel van) de tegelijk opgewekte
electriciteit. De voordelen van een eigen warmte/krachtinstallatie zijn groter als bedrijven nauw
samenwerken op het gebied van energie, de zogenaamde clustering. Het ene tuinbouwbedrijf neemt
dan bijvoorbeeld overtollige warmte af van het andere, tot wederzijds voordeel. In 2004 was ten minste
236 ha glas bij zulke clusters betrokken (Van der Knijff et al., 2006).
Ondanks de verbetering van de energie-efficiency is de CO2-emissie van de glastuinbouw tussen
2001-2003 enigszins gestegen, nadat zich de jaren daarvoor een daling had voorgedaan. Ook bij
deze omslag speelt het verminderde verbruik van warmte van derden een rol. De met deze warmte
samenhangende CO2-emissie wordt immers toegerekend aan de leverancier. In 2003 lag de CO2emissie met 6,44 mln. ton nog maar weinig onder het vastgestelde plafond van 6,5 mln. ton in 2010.
Dat plafond geldt bij het huidige areaal van circa 10.500 ha; als dit wordt uitgebreid, kan het plafond
worden verhoogd tot maximaal 7,1 mln. ton. De huidige hoge energieprijzen maken een dergelijke groei
minder waarschijnlijk en stimuleren tegelijkertijd de toepassing van energiebesparende maatregelen. Dat
verkleint de kans dat het aangegeven CO2-emissieplafond wordt overschreden.

6.3

Van energiebesparing naar energieproductie?
De afgelopen tien jaar hebben energiebesparende opties een grote vlucht genomen in de
glastuinbouw. In 2004 werd daardoor 8% energie bespaard in vergelijking met 1995. Vooral de
toepassing van beweegbare schermen - inmiddels op bijna 80% van het glasareaal aanwezig - en van
warmteopslagtanks, waar ongeveer 40% van de bedrijven over beschikt, droeg hieraan bij. Verwacht
wordt dat de toepassing van beweegbare schermen kan toenemen tot 85-90% van het areaal en dat
op termijn ten minste 60% van de bedrijven een warmteopslagtank heeft (Van der Knijff et al., 2006).
Toch worden de mogelijkheden om op dergelijke ‘traditionele’ wijzen energie te besparen kleiner, zodat
nieuwe systemen nodig zijn (Van der Velden en Bremmer, 2005).
Er zijn inmiddels enkele glastuinbouwbedrijven die in ‘gesloten kassen’ in de zomerperiode overtollige
warmte opslaan in ondergrondse waterlagen, zogenaamde aquifers. Deze warmte wordt in de winterperiode benut voor het verwarmen van de kas. Omdat kassen in de zomer meer warmte opvangen dan
in de winter nodig is, wordt wel gesproken van ‘de kas als energiebron’. Of het letterlijk ooit zover komt
staat, met het oog op weglekken van warmte, nog te bezien; het ziet er wel naar uit dat een energie
besparing van enkele tientallen procenten mogelijk is (Van der Velden en Bremmer, 2005; LNV, 2004).
Emissierechtenhandel kan gunstig zijn voor glastuinbouw
Een belangrijk instrument van het klimaatbeleid is de handel in CO2-emissierechten, die vooralsnog
beperkt blijft tot de industrie en de energiesector. Deze zijn samen verantwoordelijk voor iets minder
dan de helft van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. In totaal is, inclusief een nationale
reserve, 95,5 mln. ton aan verhandelbare rechten uitgegeven (VROM/SenterNovem, 2004). De rechten
werden gratis toegedeeld aan bedrijven. Eind april 2006 was de prijs van de rechten opgelopen tot
bijna 30 euro per ton CO2, maar inmiddels is een daling opgetreden tot ongeveer 11 euro (bron: www.
emissierechten.nl). De prijsvorming is al met al nog erg onzeker.
De agrarische sector heeft tot dusver niet direct te maken met deze handel, afgezien van een
tweetal grote glastuinbouwbedrijven die bij wijze van experiment meedoen. Wel zijn er aanwijzingen
dat de emissierechten worden doorberekend in de elektriciteitsprijzen (MNP, 2006a), waar ook de
land- en tuinbouw de gevolgen van ondervindt. Vanaf 2008, wanneer de volgende ronde van de
emissierechtenhandel ingaat, wordt de mogelijkheid geopend dat andere sectoren hieraan gaan
meedoen. De hoge prijs van de emissierechten maakt, zeker bij de huidige hoge energieprijzen,
energiebesparende maatregelen aantrekkelijk.
De totale emissie moet in de jaren 2008-2012 binnen het eerdergenoemde plafond blijven. Wanneer
de glastuinbouw gaat deelnemen in de emissiehandel, zou deze doelstelling makkelijker en goedkoper
voor de sector kunnen worden gerealiseerd dan bij het huidige beleid (Mulder en Veenendaal, 2005).
Aankoop van rechten zou in de meeste gevallen voordeliger zijn dan investeren in energiebesparing.
Naarmate de energieprijs hoger is en de emissierechten duurder zijn, wordt dit voordeel kleiner. De
genoemde auteurs gaan uit van een prijs van de emissierechten van 10 euro per ton CO2. Wel moet
iedere tuinder dan een zodanige administratie voeren dat hij kan aantonen niet meer CO2 uit te stoten
dan hij aan emissierechten heeft. Anders moeten rechten worden bijgekocht of moet een boete
worden betaald (Mulder en Veenendaal, 2005).
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6.3.3 Bio-energie
Het klimaatbeleid levert voor de agrarische sector niet alleen kosten en beperkingen op, maar biedt
ook kansen, vooral in de sfeer van energieproductie. Daarbij gaat het onder meer om het plaatsen van
windturbines, installeren van zonnecollectoren op staldaken, benutten van stalwarmte met behulp van
warmtewisselaars, gebruik van het door dieren geproduceerde methaan voor verwarmingsdoeleinden,
vergisten of verbranden van mest en produceren van biobrandstoffen.
De belangstelling voor verbranden of vergisten van mest - het laatste vaak samen met andere
restproducten, de zogenaamde co-vergisting - neemt duidelijk toe vanwege de hoge energieprijzen.
Daarbij gaat het vooral om kleinschalige productie-eenheden op veehouderijbedrijven. Deze vorm van
energieopwekking draagt bij aan de reductie van de CO2-emissie, doordat minder fossiele brandstof
hoeft te worden ingezet (zie ook kader p. 94).
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Veel aandacht voor biobrandstoffen
De meeste aandacht gaat momenteel uit naar de productie van biobrandstoffen, mede omdat
de EU voorschrijft dat deze per 31 december 2005 een aandeel moeten hebben van 2% in de
transportbrandstoffen en in 2010 van 5,75%. De meeste lidstaten zijn er niet in geslaagd de
eerstgenoemde doelstelling te realiseren (MNP, 2006a). In Nederland zijn biobrandstoffen in 2006
vrijgesteld van accijns, met ingang van 2007 wordt bijmenging in benzine en dieselolie verplicht.
De zogenaamde eerste generatie biobrandstoffen (voornamelijk gemaakt uit koolzaad, suiker of
graan) levert in vergelijking met fossiele brandstoffen een reductie van de broeikasgasemissie op van
zo’n 50%. Voor de productie is zowel in de landbouw als in de verwerkende fase vrij veel (fossiele)
energie nodig, onder meer voor kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en transport (MNP, 2006a).
Het energetisch rendement van biobrandstof is gering; van de zonne-energie die op het gewas valt,
komt uiteindelijk minder dan een half procent terecht in de biobrandstof (DeWulf et al., 2005). Mede
hierdoor gaat het om een relatief dure methode om de CO2-emissie te verminderen. Het Milieu- en
NatuurPlanbureau vermeldt bedragen van 150 tot 500 euro per ton CO2, bij een olieprijs van 25
dollar per ton (MNP, 2006a). Daniëls en Farla (2006) noemen een bedrag van bijna 200 euro per ton
CO2, terwijl bijvoorbeeld windenergie op zee ongeveer 60 euro per ton zou kosten. Verbranden van
biomassa voor elektriciteitsopwekking, waarvoor ook kippenmest in aanmerking komt, kost volgens
deze auteurs circa 50 euro per ton CO2. Energie-besparing is in het algemeen beter: dat reduceert de
CO2-emissie én levert vaak geld op (MNP, 2006a).
De kosteneffectiviteit van biobrandstoffen wordt gunstiger bij hogere olieprijzen en bij de komst
van de tweede generatie biobrandstoffen. Die moeten worden geproduceerd uit houtige biomassa,
maar de techniek daarvoor is nog onvoldoende ontwikkeld. Bij deze biobrandstoffen zou de
broeikasgasreductie in vergelijking met fossiele brandstoffen kunnen oplopen tot 90% (Annevelink et
al., 2006). Zelfs dan blijven biobrandstoffen waarschijnlijk een tamelijk dure vorm van CO2-reductie en
is een of andere vorm van steun van de overheid noodzakelijk. Zo’n overheidsingrijpen kan ook om
andere redenen dan CO2-reductie gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld om de afhankelijkheid van olie te
verminderen.
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Vooral vanwege de hoge grondprijzen is het de vraag of Nederland voor de teelt van grondstoffen
voor biobrandstoffen een sterke concurrentiepositie heeft. Aanvoer van biobrandstof of van biomassa
uit andere landen is waarschijnlijk voordeliger. Wel liggen er duidelijke kansen in de benutting van
bestaande reststromen (Annevelink et al., 2006) en bestaat de kans dat bij een massale productie van
biobrandstoffen, de prijzen van agrarische grondstoffen in het algemeen positief worden beïnvloed
(Hansen en van Vaals, 2005). Daar kunnen ook delen van de Nederlandse landbouw voordeel van
ondervinden. Tenslotte, biobrandstoffen zijn wel vernieuwbaar, maar niet zonder nadelen. Er is veel
grond en water voor nodig en dat kan ten koste gaan van natuur en biodiversiteit en op termijn wellicht
ook van de voedselproductie (vergelijk Rabbinge, 2005; Van Kaathoven en Reijnders, 2006).

6.4

Mest en mineralen

Het oude mestbeleid
In de tweede helft van de jaren tachtig werd een serieuze start gemaakt met het mestbeleid, dat
nadien vele malen is veranderd (zie bijvoorbeeld Bloemendaal, 1995). Toen werd de basis gelegd voor
het stelsel van mest- en dierrechten, dat later werd aangescherpt en uitgebreid. Zo’n systeem legt
voor de betreffende sectoren de totale mineralenproductie aan banden. Bovendien wordt het voor de
overheid mogelijk om de mestproductie terug te dringen. Dit is de afgelopen jaren op verschillende
manieren gebeurd, onder andere door ‘afromen’ bij overdracht van rechten, door een korting door te
voeren op de varkensrechten en door rechten op te kopen. Dat laatste heeft in de loop der jaren in
totaal ruim 350 mln. euro gekost (RIVM, 2004).
Een ander belangrijk onderdeel van het mestbeleid betreft de gebruiks- en verliesnormen, die in de
loop der jaren aanzienlijk werden aangescherpt. Zo mocht in 1987 op een hectare grasland 250 kg
fosfaat worden aangevoerd en in 2006 nog maar 110 kg; een verdere verlaging is aangekondigd.
De mestproductie vertoont, na een decennialange groei, de laatste 20 jaar een duidelijk neergaande

Tabel 6.4
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Aanvoer (kg/ha) van stikstof en fosfaat naar de Nederlandse cultuurgrond,
1970-2004
1970

1980

1986

1990

1995

2000

2002

2003

2004 (v)

Aanvoer, totaal

332

447

508

459

472

394

353

354

361

w.o. dierlijke mest

133

190

241

239

252

205

187

187

188

185

240

249

201

201

169

146

147

152

135

160

176

153

140

125

108

112

105

80

115

128

108

101

87

78

79

78

50

39

41

37

32

32

25

27

21

Stikstof (N)

kunstmest
Fosfaat (P2O5)
Aanvoer, totaal
w.o. dierlijke mest
kunstmest

Bron: RIVM/CBS, Milieucompendium, diverse jaren.
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lijn. Deze vermindering ging uiteraard gepaard met een daling van de aanvoer van mineralen naar de
cultuurgrond, zo blijkt uit tabel 6.4.
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Hoge mestkosten voor intensieve veehouderij
De totale lasten van het mestbeleid voor de sector liggen de laatste jaren in de orde van 400
mln. euro (RIVM, 2004). Het overgrote deel van dit bedrag komt voor rekening van de intensieve
veehouderij, die over de (ongunstige) jaren 2001-2003 gemiddeld een bruto toegevoegde waarde
behaalde van zo’n 700 mln. euro per jaar. Voor deze sector is het mestbeleid dus ingrijpend. In 2005
zijn de kosten van mestafzet in de intensieve veehouderij gedaald (De Bont en Van der Knijff, 2005).
Voor de melkveehouderij bleven de gevolgen tot dusver beperkt. Het doelgerichte MINAS-beleid,
dat onder druk van de EU inmiddels is verlaten, pakte voor veel melkveehouders zelfs vrij gunstig
uit, omdat het stimuleerde zuinig om te gaan met mineralen. Dit uitte zich vooral in een verlaging
van de kunstmestgift (Hubeek en de Hoop, 2004; Luesink en Wisman, 2005). In de hele land- en
tuinbouw is het verbruik van stikstofkunstmest tussen 1986 en 2004 met circa 40% verminderd
en van fosfaatkunstmest met bijna 50% (tabel 6.4). De verbetering van de mineralenbenutting blijkt
ook uit de daling van de excretie per dier. Begin jaren negentig bedroeg de stikstofexcretie voor
melkkoeien ongeveer 140 kg per dier per jaar en de laatste jaren nog circa 130 kg (Luesink, 2006).
De fosfaatexcretie per koe is niet gedaald, in tegenstelling tot die van kippen en vooral varkens. Bij
vleesvarkens verminderde de fosfaatexcretie van ongeveer 6,0 kg per dier in het begin van de jaren
negentig tot minder dan 4,5 kg in 2004, onder meer door de toevoeging van het enzym fytase aan het
voeder. Daarmee wordt de verteerbaarheid van fosfaat bevorderd.
Mineralenverliezen omlaag
Een en ander had tot gevolg dat het verschil tussen aan- en afvoer - de ‘verliezen’ - van mineralen op
landbouwgrond in de loop der jaren geleidelijk is afgenomen (figuur 6.2). Bij stikstof is het verschil
bijna gehalveerd en bij fosfaat is het met tweederde verminderd. Toch gaat nog 35-40% van de
aangevoerde mineralen ‘verloren’ en lijkt de daling de laatste paar jaar te stagneren. De verbetering
valt ook af te leiden uit het verloop van de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater: bij
landbouwbedrijven in de zandgebieden is deze gedaald van gemiddeld 134 mg/l in de periode 19921995 tot 76 mg/l in de jaren 2000-2002 (RIVM, 2004). Het percentage bedrijven in deze gebieden
dat voldoet aan de nitraatnorm van 50 mg/l is in die tijd opgelopen van 5 à 10% tot 20 à 40%. In de
kleigebieden voldeed in de periode 2000-2002 naar schatting 60 à 75% aan deze norm (ibidem). Na
2002 is trouwens geen verdere verbetering zichtbaar (MNP, 2006a).
Voor fosfaat is, met een gemiddeld verschil tussen aan- en afvoer van een kleine 40 kg/ha, de
beoogde ‘evenwichtsbemesting’ - d.w.z. een verlies van hooguit enkele kilogrammen - nog lang niet
in beeld. De ophoping van fosfaat in de bodem gaat door en het areaal fosfaatverzadigde gronden
neemt verder toe. Dit betreft inmiddels ruim de helft van het landbouwareaal, waarbij de problemen in
de zandgebieden groter zijn dan in de kleigebieden. De concentraties van fosfaat in door de landbouw
beïnvloede wateren zijn tussen 1985 en 1996 verminderd, maar vertonen nadien eerder een stijging
dan een verdere daling (RIVM, 2004).
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Figuur 6.2

Verschil aan- en afvoer van mineralen (kg/ha) op cultuurgrond, 1970-2004
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Bron: RIVM/CBS, Milieucompendium, diverse jaren.

Het nieuwe mestbeleid
Het nieuwe mestbeleid, dat in de plaats kwam van MINAS, bestaat uit het genoemde stelsel van dieren mestrechten en uit een stelsel van gebruiksnormen, waarmee de aanvoer van mineralen wordt
beperkt. Een belangrijk element van het nieuwe mestbeleid is de zogenaamde derogatie, waarmee de
EU medio 2005 instemde, en die loopt tot en met 2009. Bij derogatie mag 250 kg stikstof uit dierlijke
mest worden aangewend in plaats van 170 kg. Hiervoor komen alleen bedrijven met meer dan 70%
grasland in aanmerking en het geldt slechts voor mest van graasdieren. De eerste beperking kan tot
gevolg hebben dat veehouders het graslandareaal proberen te vergroten. Ongeveer 26.000 bedrijven
hebben derogatie aangevraagd, waarvan een deel waarschijnlijk niet aan de criteria voldoet. Ter
vergelijking: het totale aantal graasdierbedrijven bedraagt circa 40.000.
Het nieuwe mestbeleid gaat, anders dan bij MINAS, voor graasdieren uit van forfaitaire
excretienormen voor de mineralenproductie. Dat heeft als nadeel dat boeren met dieren die minder
mineralen produceren, daarvoor niet worden beloond. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen
is de mogelijkheid ingevoerd van een ‘bedrijfsspecifieke’ excretie voor melkvee, waarvoor de
forfaitaire normen aantoonbaar niet sporen met de realiteit. Juist op melkveebedrijven blijkt met
‘mineralenmanagement’ veel resultaat te behalen (Wolleswinkel et al., 2004). Het nieuwe beleid leidt tot
een landelijk mestoverschot van enkele miljoenen tonnen in 2009. De extra kosten, in vergelijking met
MINAS, van het nieuwe beleid worden voor de melkveehouderij voor 2009 geschat op ongeveer 50
93

6.4

6
6.4

mln. euro en voor de intensieve veehouderij op 55-60 mln. euro. Daar staat een voordeel van 30-35
mln. euro voor de akkerbouw tegenover (De Hoop et al., 2004).
Het ziet er wel naar uit dat het nieuwe mestbeleid de doelstellingen dichterbij zal brengen.
Verwacht wordt dat in 2009 de gemiddelde nitraatconcentratie circa 35 mg/l zal bedragen, waarmee
dus voldaan wordt aan de norm van 50 mg (Willems et al., 2005). Dat geldt dan nog niet voor de
zandgebieden; daarvoor komt, gemiddeld genomen, de doelstelling pas tegen 2015 binnen bereik.
Toch wordt ook dan nog op zo’n 40% van de zandgronden (met name in het zuiden van het land) de
norm overschreden (ibidem). Het kabinet heeft aangekondigd dat eind 2007 voor de zandgebieden
zodanige normen zullen worden vastgesteld dat ook daar de doelstellingen worden gehaald (VROM,
2006b).
Het nieuwe beleid voor fosfaat gaat uit van evenwichtsbemesting in 2015, waarbij de
fosfaatophoping gereduceerd wordt tot enkele kilogrammen per hectare (MNP, 2006b). Vanwege
de grote fosfaatvoorraden in de bodem neemt de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater
slechts beperkt af. Daarom zijn volgens het MNP nadere maatregelen nodig, mede vanwege de EUKaderrichtlijn Water (zie verderop). In dat kader wordt er aan gedacht om fosfaatverzadigde gronden
te gaan ‘uitmijnen’, dat wil zeggen zonder fosfaatbemesting gewassen telen die fosfaat aan de grond
onttrekken en deze af te voeren. Deze oplossing is vermoedelijk zo duur dat ze alleen kan worden
toegepast in bufferstroken langs waterlopen (MNP, 2006b).
Mest en energie
De belangstelling voor mestverbranding en -vergisting (zie par. 6.3.3) wordt gestimuleerd door het
ministerie van LNV. Veehouders die dergelijke installaties gaan gebruiken, hoeven bij uitbreiding
van het bedrijf maar 50% van de normaal noodzakelijke varkens- of pluimveerechten aan te
schaffen (Boerderij, 2006). Voorwaarde is dat alle mest wordt verwerkt of verbrand en dat de
restproducten buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet. Verbranding of vergisting leveren
als zodanig geen bijdrage aan de oplossing van het mineralenprobleem, omdat de mineralen
in dergelijke processen niet verdwijnen. Bij co-vergisting neemt de hoeveelheid mineralen zelfs
toe. Wel is denkbaar dat de mineralen door deze processen gemakkelijker op een verantwoorde
manier zijn af te zetten. Wanneer ze zouden kunnen worden benut als kunstmestvervanger in de
landbouw, dragen ze bij aan de oplossing van het mineralenprobleem (Boerderij, 2006). Als de
productiekosten van kunstmest stijgen door de hoge energieprijzen, worden dergelijke opties
aantrekkelijker. Vergisting scoort hier beter dan verbranding, omdat het fosfaat in het restproduct
beter bruikbaar is (Schuiling, 2003). Het staat niet vast dat de EU zal toestaan dat uit dierlijke
mest geproduceerde ‘kunstmestachtige producten’ in het kader van de mestwetgeving als
kunstmest mogen worden behandeld.
De belangstelling voor andere vormen van mestverwerking dan verbranding of vergisting is de
afgelopen jaren toegenomen. Enkele jaren geleden was die belangstelling er ook, maar door de
gedaalde afzetkosten van onbewerkte mest, is deze weer snel verdwenen. In het algemeen geldt
dat mestverwerking relatief duur is in relatie tot de rentabiliteit van de intensieve veehouderij, met
uitzondering van het verbranden van droge pluimveemest.
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Oplossing mineralenprobleem urgenter door Kaderrichtlijn Water
Europese regelingen zetten het mineralenbeleid steeds meer onder druk. Zo moet in 2009, wanneer
de Nitraatrichtlijn volledig is geïmplementeerd, het nitraatprobleem zijn opgelost mede met het oog
op voortzetting van de derogatie. Ook de door de Europese Commissie aangekondigde Kaderrichtlijn
Bodem, die de lidstaten verplicht om verontreiniging van de bodem tegen te gaan (ibidem), voert
de druk op. Bij de uitvoering van die richtlijn, die niet onomstreden is, hebben de lidstaten een vrij
grote mate van vrijheid. Dat is ook het geval bij de Kaderrichtlijn Water (KRW), die in 2000 van kracht
werd en ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in 2015 - met een
eventuele uitloop tot 2027 - in orde is. Lidstaten moeten daartoe uiterlijk in 2009 zogenaamde
stroomgebiedbeheersplannen opstellen en mogen in principe zelf bepalen in welke categorie ze de
verschillende wateren onderbrengen. Daarbij geldt als minimumeis dat een verdere achteruitgang van
de waterkwaliteit wordt voorkomen. Het hierboven weergegeven mestbeleid lijkt aan die eis te voldoen.
Nederland zal de meeste wateren indelen in de categorieën ‘kunstmatig’ of ‘sterk veranderd’, waarvoor
minder strenge normen gelden (MNP, 2006b). Bij de vaststelling van de normen wordt rekening
gehouden met mogelijke economische gevolgen.
De aangewezen ‘natuurlijke’ wateren, waarvoor de strengste normen gelden, bevinden zich voor
een belangrijk deel in Natura-2000-gebieden, die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor die
gebieden is geen uitstel van het behalen van de normen mogelijk. Ongeveer 30% van Nederland voornamelijk Friesland, Noord-Holland en Flevoland - watert af op Natura-2000 gebieden, zodat toch
in een groot deel van Nederland met de strenge normen rekening zal moeten worden gehouden
(MNP, 2006b). Dit maakt de oplossing van het fosfaatprobleem urgenter. De KRW kan tot gevolg
hebben dat niet voor alle agrarische bedrijven in Nederland op deze beleidsterreinen dezelfde regels
van toepassing zijn (zie ook Gaaff en Koning, 2006). Overigens moeten in de Natura-2000-gebieden
in 2015 ook de verdrogingsproblemen zijn opgelost. Het gaat om zo’n 50.000 ha, waarvoor de
gewenste grondwaterstand alleen zal worden gehaald met extra maatregelen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat schat de kosten van de KRW voor de landbouw op zo’n 200
mln. euro per jaar in de periode 2009-2015 en vermeldt daarbij dat dit beleid opnieuw een “zware
wissel trekt op de inkomens en ontwikkelingsmogelijkheden van de sector” (V&W, 2005). Bij deze
schatting is geen rekening gehouden met een eventueel noodzakelijke inkrimping van de veehouderij.
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6.5 Ammoniak en stank
De land- en tuinbouw heeft in het totaal van de verzurende emissies een aandeel van bijna 39%. In
1990 ging het nog om ruim 42% (MNP, 2006a). Het aandeel van de industrie is in die periode sterker
gedaald, dat van het verkeer is gestegen. Ruim 45% van de verzurende emissie betreft stikstofdioxide,
die grotendeels afkomstig is van het verkeer. Circa 44% van de verzuring komt van ammoniak (NH3) en
die voor 90% voor rekening van de landbouw komt. De ammoniakemissie van de landbouw is sinds het
midden van de jaren tachtig ongeveer gehalveerd (tabel 6.5). Het gaat hier om berekende emissies,
waarover vanwege verschillende aannames het laatste woord nog niet is gezegd (Hoogeveen et al.,
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Tabel 6.5

Ammoniakemissie (mln. kg) van de Nederlandse landbouw, 1980-2004
1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

Totale emissie

220

239

223

179

139

129

123

117

121

dierlijke mest

204

226

210

166

128

120

114

108

111

77

86

89

89

73

64

63

59

60

114

125

105

62

45

46

43

41

43

14

16

16

14

10

11

8

9

9

w.v.	-stal en
mestopslag
	-mest
aanwending
-beweiding
kunstmest
Index totale emissie
(1980 = 100)

2003a) 2004 (v)

15

14

13

13

11

9

9

9

9

100

110

101

81

63

59

56

53

55

a) Zonder vogelpest zou de emissie ongeveer 5 mln. kg hoger zijn geweest.
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Bron: RIVM/CBS, Milieucompendium, diverse jaren.

2006). Metingen wijzen op dezelfde tendens, maar komen uit op een grotere emissie. Dit kan een rol
gaan spelen bij de vraag of de afgesproken doelstelling tijdig wordt bereikt.
In de jaren negentig verliep de daling snel, vooral dankzij de verplichte emissiearme
mestverspreiding. Na 2000 komt de daling, die overigens trager verloopt dan voorheen, vooral voor
rekening van de inkrimping van de veestapel en de bouw van emissiearme stallen. In het zogenaamde
ammoniakbesluit dat begin 2006 aan de Tweede Kamer is voorgelegd, wordt voorgeschreven dat
op termijn alle varkens- en pluimveestallen emissiearm moeten zijn. Voor de allergrootste bedrijven
– dat wil zeggen met meer dan 2.000 vleesvarkens, 750 zeugen of 40.000 kippen - geldt dat vanaf
2007 en voor kleinere vanaf 2010 of 2013. Inmiddels is onder druk van de Tweede Kamer in principe
besloten dat bestaande stallen niet aan deze, nogal kostbare, verplichting behoeven te voldoen
(Boerderij, 2006). Voorwaarde daarbij is dat Nederland toch aan de in EU-verband afgesproken
verplichtingen kan voldoen (zie verderop). Voor melkveebedrijven geldt vooralsnog geen algemene
verplichting tot emissie-arme huisvesting. Voor deze sector wordt getracht de ammoniakemissie te
reduceren door vermindering van de stikstofaanvoer en aanpassing van het voederregime.
Ammoniakdoelstelling lijkt haalbaar
In EU-verband is vastgelegd dat de totale Nederlandse ammoniakemissie in 2010 moet zijn verminderd
tot 128 mln. kg. Dit komt voor de landbouw neer op een maximale emissie van circa 114 mln. kg.
Zelfs zonder een grootscheepse introductie van emissie-arme stallen lijkt die doelstelling ongeveer
haalbaar bij een voortgaande inkrimping van de melkveestapel – die overigens de laatste jaren trager
verloopt dan voorheen - en een stabilisatie van de omvang van de intensieve veehouderij (vergelijk
Silvis en De Bont, 2005, en Hoogeveen et al., 2003). Voor het bereiken van de ambitieuzere nationale
doelstelling, die voor de landbouw neerkomt op een maximale emissie van 90 mln. kg in 2010 (VROM,
2001) zijn verdergaande maatregelen noodzakelijk. Overigens is in de EU-strategie voor verbetering van
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de luchtkwaliteit voor 2020 een plafond opgenomen dat dichtbij deze nationale doelstelling ligt (MNP,
2006a). Zelfs dan zou nog maar 20-40% van de natuur afdoende beschermd zijn tegen overmatige
stikstofdepositie. Omdat de ammoniakemissie per hectare in Nederland aanzienlijk hoger is dan in alle
andere EU-landen, moet hier de grootste inspanning worden geleverd om de doelstelling te bereiken.
Een optie die in dit verband de laatste tijd meer aandacht krijgt, is het installeren van luchtwassers.
Het kabinet heeft een stimuleringsregeling aangekondigd voor de toepassing van gecombineerde
luchtwassers, waarmee de emissies van ammoniak en fijn stof, en van geur vanuit stallen sterk kunnen
worden gereduceerd (VROM, 2006a). Luchtwassers zijn nog vrij duur, zowel qua investering als
vanwege het energieverbruik, en alleen aantrekkelijk voor grotere bedrijven (Backus, 2005). Met een
investering in de orde van 100 mln. euro zou de ammoniakemissie van de varkenshouderij met zo’n
20% kunnen afnemen (ibidem). Ondanks de hoge kosten kan toepassing van luchtwassers aantrekkelijk
zijn, omdat dan een verdere bedrijfsvergroting mogelijk wordt of omdat bedrijfsverplaatsing kan
worden voorkomen. Dat laatste is in de regel zeer kostbaar. Verwacht wordt dat door technische
verbeteringen de kosten van luchtwassers zullen dalen.
Ammoniakbeleid en geurbeleid versoepeld
De ruimtelijke component van het ammoniakbeleid wordt onder politieke druk en vanwege de
ingrijpende gevolgen voor agrarische bedrijven geleidelijk versoepeld. Momenteel worden met de Wet
Ammoniak en Veehouderij de kwetsbare natuurgebieden beschermd, maar er is een voorstel ingediend
om dit te beperken tot de zeer kwetsbare gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en
kwetsbare gebieden die deel uitmaken van de Natura-2000-gebieden. Provincies mogen gebieden
beneden 50 ha alleen aanwijzen als er zeer grote natuurwaarden in het geding zijn (VROM, 2005b).
Tot dusver konden melkveebedrijven in de beschermde zones van 250 meter rond zeer kwetsbare
gebieden groeien tot 110 koeien. Dat wordt verruimd tot 200 koeien. Een en ander betekent dat
aanzienlijk minder veebedrijven te maken krijgen met de strenge emissie-eisen die gelden binnen de
beschermde zones en dat minder bedrijven verplaatst behoeven te worden.
Het ingediende wetsvoorstel inzake ‘Geurhinder en veehouderij’ geeft eveneens meer ruimte
aan veehouderijbedrijven. Zo wordt bij de vergunningverlening voortaan alleen gekeken naar het
afzonderlijke bedrijf en blijft het cumulatieve effect van omliggende bedrijven buiten beschouwing.
Er wordt meer rekening gehouden met het stalsysteem; naarmate de stal emissie-armer is, zijn de
mogelijkheden om het bedrijf uit te breiden ruimer. Voor de concentratiegebieden van de intensieve
veehouderij gelden minder strenge normen dan voor de rest van het land. Verder is er geen
onderscheid tussen de diverse gebieden. Wel zijn voor het buitengebied de normen soepeler dan
voor de bebouwde kom. Voor burgerwoningen in het buitengebied gelden in beginsel dezelfde normen
als voor agrarische bedrijfswoningen. Gemeenten mogen binnen een bepaalde bandbreedte van de
landelijke geurnormen afwijken en kunnen zo rekening houden met de plaatselijke omstandigheden
(VROM, 2005b). Deze gemeentelijke vrijheid kan een uiteenlopende behandeling van bedrijven tot
gevolg hebben en is mede daarom politiek omstreden.
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6.6 Afval
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In 2000 werd de top van de Nederlandse afvalberg bereikt. Sindsdien loopt de afvalproductie geleidelijk
terug (tabel 6.6). Voor een deel kan dit te maken hebben met de geringe economische groei. Ongeveer
drievierde van dit afval wordt nuttig gebruikt. De afvalproductie van de voedingsmiddelenindustrie vertoont
ook een dalende lijn. Desondanks heeft deze bedrijfstak een groot aandeel in de totale afvalproductie. Een
belangrijke verklaring daarvoor is dat niet alle delen van agrarische producten geschikt zijn voor mense
lijke of dierlijke consumptie. Bijna de helft van het afval van de V&G-industrie komt voor rekening van de
groenten- en fruitverwerking. Het hergebruik van V&G-afval vermindert en de hoeveelheid die verbrand
of gestort wordt neemt toe (tabel 6.6). In 2000 vond ongeveer 93% van het afval van deze bedrijfstak
een nuttige toepassing, maar in 2003 was dit nog ‘slechts’ 88%. Dit heeft voor een deel te maken met
beperkingen aan het gebruik van dierlijk afval in het veevoer met het oog op de ‘gekke-koeien-ziekte’.
De totale afvalproductie (exclusief mest) van de land- en tuinbouw is de laatste jaren ongeveer
stabiel (tabel 6.6). In 2004 werd bijna 97% van dit afval, waartoe ook stro wordt gerekend,
hergebruikt. In 1990 was dat nog maar 84%. Een verdere toename van het hergebruik van agrarisch
afval is nauwelijks mogelijk. Wel is denkbaar dat een groter deel een economisch meer aantrekkelijke
aanwending kan krijgen, met name voor energiewinning (zie par. 6.3.3). Overigens zijn voor een deel
van de reststromen ook andere aanwendingsmogelijkheden mogelijk, bijvoorbeeld in de chemische
en farmaceutische industrie of als grondstof voor verpakkingsmateriaal (Van Bekkum, 2003). In jaren
met uitbraken van besmettelijke veeziekten of incidenten rond voedselveiligheid, moeten vaak dieren
vernietigd worden en stijgt de niet nuttig aangewende hoeveelheid afval. Zo werd in 2003 bijna 60.000
ton aan pluimvee en eieren vernietigd in verband met de vogelgriep. De champignonteelt levert de
grootste bijdrage levert aan de agrarische afvalberg. Daarnaast heeft de glastuinbouw een belangrijk
aandeel, in de vorm van plantenresten, steenwol en andere resten van de substraatteelt.

Tabel 6.6

Vrijkomen en bestemming van afval (mln. kg), 1990-2003
1990

1995

2000

2001

2002

2003

Nationaal totaal

50.920

52.765

63.242

62.903

62.541

61.622

w.v.	nuttige toepassing (hergebruik)

31.355

38.435

50.925

50.462

49.849

49.936

verbranden/storten/lozen

9.565

14.330

12.317

12.441

12.692

11.686

Voedingsmiddelenindustrie, totaala)

-

-

10.127

10.222

9.703

9.123

w.v. nuttige toepassing (hergebruik)

-

-

9.447

9.431

8.464

8.032

verbranden/storten/lozen

-

-

679

792

1.239

1.090

Land- en tuinbouw (exclusief mest)

2.340

2.405

2.497

2.510

2.446

2.436

w.v. nuttige toepassing (hergebruik)

1.960

2.025

2.445

2.415

2.420

2.358

75

75

43

86

16

66

305

305

9

9

9

10

verbranden
storten

a) Voor 1990 en 1995 geen vergelijkbare cijfers beschikbaar, wegens definitiewijziging.
Bronnen: MNP/CBS, Milieucompendium; CBS-Statline; SenterNovem/Afval Overleg Orgaan.
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7
Primaire land- en tuinbouw
Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

aantal bedrijven laatste jaar met 2,4% gedaald
verdrievoudiging aantal megabedrijven in tien jaar
opleidingsniveau bedrijfshoofden vrij sterk gestegen
voorstel nieuwe berekeningsmethode pachtnormen
gelijk toeslagbedrag per ha - flat rate - nadelig voor melkveehouderij
forse stijging gezinsinkomen en besparingen
gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf is 1,6 mln. euro waard
landbouwproductie goed voor 92% van totale omzet bedrijf
toegevoegde waarde per arbeidskracht 7% hoger

7.1 Bedrijfsstructuur
7.1.1 Ontwikkeling aantal bedrijven
Het aantal geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven daalde tussen 2004 en 2005 met ruim
2.000, een vermindering van 2,4% (tabel 7.1). Dat is minder dan de afname van bijna 3% per
jaar in het afgelopen decennium. Meest opvallend is de lichte stijging van het aantal intensieve
veehouderijbedrijven, na de forse krimp tussen 2000 en 2003. In die jaren liep het aantal bedrijven
terug van 9.700 tot 7.100, vooral door de opkoopregelingen om het mestoverschot te verminderen,

Tabel 7.1

7
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Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype, 1990-2005
Aantal
bedrijven

Verandering in % per jaar
1990-95 1995-00 2000-05 2002-03 2003-04 2004-05

2005
6.397

Glastuinbouw- en
champignonbedrijven

-1,8

-3,2

-4,8

-4,7

-5,8

-5,2

Opengrondstuinbouwbedrijven

-1,8

-2,7

-3,3

-2,4

-3,1

-2,3

8.634

Akkerbouwbedrijven

-2,0

-1,2

-2,0

-1,1

0,1

-2,0

12.369

Melkveebedrijven

-3,2

-3,9

-4,1

-4,7

-2,5

-4,2

21.334

Overige graasdierbedrijven

3,1

-1,3

-0,3

-1,5

-0,7

-0,9

18.666

Intensieve-veehouderijbedrijven

-2,3

-3,3

-5,1

-14,8

-0,3

1,6

7.175

Gecombineerde bedrijven

-3,9

-3,5

-4,7

-8,3

-2,3

-3,3

7.255

Land- en tuinbouwbedrijven,
totaal

-1,9

-2,8

-3,2

-4,6

-1,9

-2,4

81.830

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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maar ook door matige financiële resultaten en de uitbraak van vogelpest. Overigens is een deel van
de veranderingen per bedrijfstype het gevolg van wijzigingen in nge-normen. Deze worden om de twee
jaar aangepast, het laatst in 2005.
7.1.2 Schaalvergroting
Het aantal bedrijven is vanaf 1990 met ruim een derde afgenomen. Vooral de groep kleinere bedrijven
(< 70 nge) is sterk ingekrompen door enerzijds bedrijfsbeëindiging en anderzijds bedrijfsvergroting
(figuur 7.1). Het aantal middelgrote bedrijven (70-150 nge) nam hierdoor aanvankelijk toe, maar is
nu weer terug op het niveau van 1990. De groep grotere bedrijven (> 150 nge) verdubbelde tussen
1990 en 1995 tot circa 10.000 en is sinds die tijd stabiel. Een klein deel van de bedrijven groeit door
naar een omvang die veel groter is dan het ‘normale’ gezinsbedrijf. De Raad voor het Landelijk Gebied
(RLG) duidt dergelijke bedrijven in een recent advies aan met ‘megabedrijven’, waarbij de ondergrens arbitrair - is gelegd bij 500 nge (RLG, 2006).
Aantal megabedrijven verdrievoudigd
De ondergrens van 500 nge komt ongeveer overeen met 320 melkkoeien, 12.500 vleesvarkens,
160.000 legkippen, 340 ha akkerbouw of 3,5 ha glastuinbouw. Een bedrijf van 500 nge was in 2004

7
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Figuur 7.1

Aantal bedrijven naar bedrijfsomvang, 1990-2005

bedrijven (x 1.000)
100

< 70 nge
70-150 nge

80

> 150 nge

60

40

20

0

1990

1995

2000

2005
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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bijna zesmaal groter dan het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf. De groep megabedrijven is in een
periode van tien jaar (1994-2004) verdrievoudigd tot ongeveer 1.350 bedrijven (tabel 7.2). Het aantal
grote bedrijven (van 200 tot 500 nge) steeg van 4.000 naar ruim 5.000. De megabedrijven hebben
17% van de productiecapaciteit (in nge) in handen, tegen 5% tien jaar geleden. De hele Nederlandse
land- en tuinbouwproductie zou kunnen worden gerealiseerd op ongeveer 8.000 megabedrijven, die
gemiddeld tien keer zo groot zijn als het huidige gemiddelde bedrijf. Mega- en ook grote bedrijven
komen het meest voor in de glastuinbouw en veel minder in de grondgebonden sectoren.
Grote bedrijven productiever en intensiever
Het aantal nge per aje - een indicatie voor de arbeidsproductiviteit - is hoger naarmate de bedrijven
groter zijn. Op de megabedrijven is de arbeidsproductiviteit niet alleen hoger (ongeveer tweemaal zo
hoog) dan op de modale bedrijven, maar ook harder gegroeid. Technische ontwikkelingen, en dan
vooral de automatisering, zullen daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Met uitzondering van
de akkerbouw stijgt het aantal nge per ha bij een toenemende bedrijfsomvang. Grotere bedrijven zijn
dus meestal intensiever, wat niet hoeft te betekenen dat ook de milieudruk hoger ligt. Het is immers

Tabel 7.2

Kengetallen land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfsomvang, 1994 en 2004

7
Klein
< 70 nge

Modaal

Groot

70 - 200 nge 200 - 500 nge

Mega

7.1

> 500 nge Alle bedrijven

1994
Aantal bedrijven

76.728

35.054

3.935

467

116.184

Nge per bedrijf

28

107

282

800

64

Ha per bedrijf

11

28

31

55

17

66,0

30,2

3,4

0,4

100

- productieomvang (nge)

29,3

50,7

15,0

5,0

100

- oppervlakte

42,0

50,4

6,3

1,3

100

- arbeidsvolume (aje)

43,6

39,5

12,1

4,8

100

Aantal bedrijven

48.839

28.561

5.131

1.354

83.885

Nge per bedrijf

26

114

292

898

86

Ha per bedrijf

12

36

44

48

23

- bedrijven

58,2

34,0

6,1

1,6

100

- productieomvang (nge)

17,7

44,8

20,7

16,8

100

- oppervlakte

31,0

53,9

11,8

3,4

100

- arbeidsvolume (aje)

34,4

39,0

16,1

10,5

100

Aandelen (%) in:
- bedrijven

2004

Aandelen (%) in:

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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denkbaar dat het effect van de grotere intensiteit wordt ondervangen door zorgvuldiger c.q. meer
geavanceerd te produceren.

7
7.1

Betere rentabiliteit grote bedrijven door lagere arbeidskosten
Het Informatienet van het LEI bevat niet voldoende steekproefbedrijven om voor de megabedrijven
in de verschillende sectoren betrouwbare bedrijfsuitkomsten te geven. Als indicatie voor de
schaaleffecten zijn daarom de grenzen soms wat anders gelegd.
Rentabiliteit en inkomen zijn in het algemeen hoger naarmate de bedrijven groter zijn. Zo werden
op grotere akkerbouwbedrijven (meer dan 300 nge) in 2003 de kosten voor 101% gedekt door
de opbrengsten, tegen een gemiddelde van 91%. Het verschil met akkerbouwbedrijven met een
bedrijfsgrootte tussen 150 en 300 nge is overigens gering. In 2003 werd op melkveebedrijven groter
dan 300 nge per gewerkt uur 33 euro verdiend, tegen 15 euro op bedrijven tussen 150 en 300 nge,
en 10 euro op het modale melkveebedrijf. Op de megabedrijven in de glastuinbouw werd per gewerkt
uur een bedrijfsinkomen gerealiseerd van 44 euro, tegen 29 euro voor de bedrijven tussen 200 en
500 nge en slechts 11 euro voor die tussen 70 en 200 nge.
De relatief gunstige rentabiliteit van de grotere bedrijven vloeit niet voort uit hogere opbrengsten.
Integendeel, in de akkerbouw, de intensieve veehouderij en de opengrondstuinbouw zijn de
opbrengsten per nge zelfs lager naarmate de bedrijven groter zijn. Dit wordt voor een deel veroorzaakt
door verschillen in bouwplan of productiepakket. De grote voordelen van schaalgrootte zitten aan de
kostenkant, vooral bij de factor arbeid. Op de grotere akkerbouw- en glastuinbouwbedrijven liggen de
arbeidskosten (berekende en betaalde) per nge circa een derde lager dan op de modale bedrijven; op
de melkvee-, intensieve veehouderij- en opengrondstuinbouwbedrijven is dit ongeveer de helft. Dit wijst
erop dat het schaalvergrotingsproces wordt gestimuleerd door stijgende arbeidskosten. De kosten
van vermogen per nge zijn globaal gesproken eveneens lager naarmate de bedrijven groter zijn, maar
het verband is veel minder sterk dan bij arbeid. Daarnaast kunnen grote bedrijven een sterkere positie
tegenover aanbieders en afnemers hebben, zodat ze gunstiger condities (prijzen, kortingen, toeslagen)
kunnen bedingen.
Samenwerking als vorm van schaalvergroting
Ondanks de voortdurende schaalvergroting zijn bedrijven in de primaire land- en tuinbouw klein in
omvang vergeleken met andere bedrijven in de keten. Dat heeft onder andere tot gevolg dat het
gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf een zwakke positie in de keten heeft. Het samenwerken in
coöperaties is al lange tijd, meer dan een eeuw, een beproefd recept om die positie te versterken.
De laatste jaren dienen zich nieuwe vormen van samenwerking aan. In de tuinbouw werken
bedrijven samen in telersverenigingen om grotere partijen producten te kunnen aanbieden aan
de groothandel en zogenaamde foodproviders. Verder bundelen landbouwbedrijven hun krachten
in inkoopverenigingen om tegen lagere prijzen grotere partijen meststoffen, brandstoffen e.d. te
kunnen kopen. Samenwerking tussen bedrijven om tot lagere kosten en een betere werkverdeling te
komen gaat soms verder. De vorming van maatschappen, bijvoorbeeld ‘quotummaatschappen’ in de
melkveehouderij waarbij het vee samen wordt gebracht en gemolken, kan ertoe leiden dat een bedrijf
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geleidelijk opgaat in een ander bedrijf. Soms doet een aantal bedrijven mee aan de vorming van
één gezamenlijk groot gemengd bedrijf. Hierdoor kan onder meer op de inzet van machines worden
bespaard en de inzet van arbeid gemakkelijker worden gespreid.
7.1.3 Biologische landbouw
De oppervlakte biologische landbouw steeg in 2005 licht (1,3%) na de forse stijging met 15% in het
voorgaande jaar (tabel 7.3). Met een door SKAL geregistreerde oppervlakte van bijna 49.000 ha
heeft deze vorm van landbouw een aandeel van ongeveer 2,5% in de totale oppervlakte agrarische
cultuurgrond. Het aantal door SKAL gecertificeerde biologische bedrijven is vrijwel niet veranderd en
ligt net iets onder de 1.400. De vertraagde groei heeft te maken met de gematigde omzetstijging en
wellicht ook met het feit dat de Regeling stimulering biologische productiemethoden (RSBP) in 2005
niet open ging voor nieuwe deelnemers. Overigens is de groei van het areaal biologische landbouw in
de totale EU gematigd. In sommige landen, waaronder Frankrijk en Italië, is zelfs sprake van een daling
(Biologica, 2006).
Ongeveer twee derde van de biologische landbouwgrond is in gebruik als grasland en voor de teelt
van voedergewassen. Dat wijkt niet veel af van de verhouding in de totale land- en tuinbouw. Binnen
de biologische landbouw is wel relatief meer areaal in gebruik voor AGF (aardappelen, groenten
en fruit) en overige aanwendingen (braakland, natuurterrein). Mede door het relatief grote areaal
braakland en natuurterrein is de oppervlakte van de biologische bedrijven groter dan van de gangbare,
respectievelijk 36 en 24 ha.
Tabel 7.3
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Biologische land- en tuinbouw, 1999-2005
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Aantal gecertificeerde bedrijven

936

1.121

1.202

1.233

1.434

1.383

1.377

Areaal gecertificeerd (1.000 ha)

27,0

33,0

38,0

42,6

41,9

48,2

48,8

1,1

1,3

2,0

2,2

2,2

2,5

2,5

Aandeel in areaal cultuurgrond (%)

Bron: Biologica (2006).

7.2 Arbeid
7.2.1 Arbeidsvolume
In 2005 bood de primaire Nederlandse land- en tuinbouw werk aan 236.000 mensen, bijna een vijfde
minder dan in 1991 (tabel 7.4). De daling van de werkgelegenheid vond hoofdzakelijk plaats na
2000, de periode van een versnelde afname van het aantal bedrijven. Vooral het aantal meewerkende
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gezinsleden - met name echtgenoten - nam sinds 1991 sterk af, maar dat is voor een deel schijn
omdat velen van hen nu meewerken als bedrijfshoofd. Het aantal man-vrouwmaatschappen is in deze
periode dan ook behoorlijk gegroeid door emancipatie, verzakelijking en fiscale faciliteiten. De daling
van het aantal bedrijfshoofden is hierdoor, en door schaalvergroting, geringer dan de afname van het
aantal bedrijven.
Het aantal niet-gezinsarbeidskrachten is, na een forse stijging tot 2000, gedaald tot 68.000. De
sterke schaalvergroting in met name de (glas)tuinbouw - mede door de forse daling van het aantal
bedrijven - in combinatie met het stijgen van de arbeidsproductiviteit is hiervan waarschijnlijk de
oorzaak. Wellicht wordt ook meer gebruikgemaakt van seizoenskrachten in plaats van vast personeel.
Omgerekend naar voltijdbanen bedroeg de werkgelegenheid in het afgelopen jaar 172.000
arbeidsjaareenheden (aje), bijna een kwart minder dan in 1991 (figuur 7.2). Een derde van deze
banen wordt nu ingevuld door arbeidskrachten van buiten het gezin, tegen een kwart in 1991.
Seizoenarbeid
Vanaf 2002 kunnen de ondernemers in de land- en tuinbouw via het project Seizoenarbeid steun krijgen
bij het werven van personeel. Het aantal deelnemende ondernemers en het aantal aangemelde vacatures
is de afgelopen twee jaar sterk gestegen (tabel 7.5). Naar schatting ligt de totale omvang van de
seizoenarbeid in 2004-2005 op circa 110.000 personen. Ongeveer 80% van deze arbeidsplaatsen
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Tabel 7.4

Aantal arbeidskrachten in de land- en tuinbouw, 1995-2005
Aantal
(x 1.000)

Index (1991=100)
1995

2000

2002

2005

2005

Totaal aantal arbeidskrachten

96

97

90

82

235,8

Gezinsarbeidskrachten

93

84

77

72

167,5

w.v. bedrijfshoofden

101

92

87

84

122,6

overige gezinsleden

79

70

59

53

44,9

Niet-gezinsarbeidskrachtena)

107

151

140

119

68,3

a) Exclusief de niet-regelmatig werkzame arbeidskrachten.

Tabel 7.5

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Aantal deelnemende ondernemers en aantal vacatures project
Seizoenarbeid, 2002-2005
2002

2003

2004

2005

703

872

1.596

2.247

Aangemelde vacatures

5.666

8.372

16.090

24.049

Aantal verleende tewerkstellingsvergunningen

9.681

11.580

20.283

25.416

w.v. binnen project Seizoenarbeid

4.466

7.097

10.585

22.760

Ondernemers

Bron: Besseling et al. (2006).
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Figuur 7.2

Arbeidsvolume in de land- en tuinbouw, 1991-2005

aje (x 1.000)

aje per bedrijf

250
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aje niet gezin

200

2,3

150

2,1

aje gezin
aje per bedrijf

2,0
100

1,9

50

1,7

0

1,5
1,5

7

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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wordt vervuld door mensen uit de regio, zoals gezins- en familieleden, huisvrouwen, scholieren en
gepensioneerden. De overblijvende vacatures worden voor een belangrijk deel vervuld door werknemers
uit Midden- en Oost-Europese landen, die hiervoor een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen bij
het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). In 2005 werden in totaal 46.000 van dergelijke vergunningen
verleend, waarvan ruim de helft voor werk in de land- en tuinbouw (CWI, 2006). De meeste (90%) van
de vergunningen in de land- en tuinbouw zijn verstrekt binnen het project Seizoenarbeid. Als volgens de
plannen van het kabinet per 1 januari 2007 vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe EU-landen mogelijk
wordt, zijn voor deze werknemers geen tewerkstellingsvergunningen meer nodig.
7.2.2 Opleiding bedrijfshoofden en opvolgers
Het opleidingsniveau van de bedrijfshoofden in de land- en tuinbouw is het laatste decennium vrij sterk
toegenomen. In 1996 had 47% een opleiding afgerond op minimaal MBO-niveau, inmiddels is dat
gestegen tot 65% (tabel 7.6). Dat is ongeveer gelijk aan het percentage voor de gehele Nederlandse
beroepsbevolking. Binnen de land- en tuinbouw ligt een zwaar accent op een MBO-opleiding, zowel bij de
huidige bedrijfshoofden als de toekomstige, de opvolgers. Het opleidingsniveau van de bedrijfshoofden
zal dus ook in de toekomst verder blijven stijgen. Verder mag worden verwacht dat het opleidingsniveau
van de bedrijfshoofden op grotere bedrijven (groter dan 70 nge) meer zal toenemen dan op kleinere,
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Tabel 7.6

Verdeling (%) land- en tuinbouwbedrijven naar opleidingsniveau
bedrijfshoofd en opvolger
Bedrijfshoofda)

Opvolgerb)

1996

2005

2004

8

12

21

Afgeronde MBO

39

53

64

Overig

53

35

15

Totaal

100

100

100

Afgeronde HBO of universiteit

a) Bedrijfshoofd met de hoogste opleiding; b) oudste opvolger.

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

omdat de opvolgers op grotere bedrijven gemiddeld een hogere opleiding hebben genoten. Nu al zijn de
bedrijfshoofden op grotere bedrijven hoger opgeleid dan op kleinere.
7.2.3 Maatschap wordt vennootschap
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In 2005 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor personenvennootschappen aangenomen. De
wet is nu in behandeling bij de Eerste Kamer en zal naar verwachting op zijn vroegst in de loop van
2007 worden ingevoerd (Orde medische specialisten, 2006). De Wet personenvennootschappen - die
opgenomen wordt in het Burgerlijk Wetboek - maakt niet langer onderscheid tussen het uitoefenen van
een bedrijf (zoals in een vennootschap onder firma) of een beroep (zoals in een maatschap). Als de
wetswijziging van kracht is, gaan de huidige maatschappen en vennootschappen onder firma (vof’s), als
de maten of vennoten geen actie ondernemen, verder als zogenaamde openbare vennootschappen (OV).
Bij een OV treden de vennoten onder een gemeenschappelijke naam naar buiten en worden zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden aan derden. Dit is een belangrijk verschil met de huidige maatschap,
waarin de deelnemers voor gelijke delen aansprakelijk zijn. Deze laatste mogelijkheid blijft bestaan in
de vorm van een ‘stille’ vennootschap, maar dan moeten de maten onder eigen naam gaan opereren. In
de praktijk kan dat problemen opleveren, omdat overeenkomsten met een leverancier of bank opgevat
kunnen worden als het naar buiten toe optreden als vennootschap.
In plaats van een OV kan ook worden gekozen voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid
(OVR). Deze kan net als een BV zelf eigendom verwerven, bijvoorbeeld grond of gebouwen. In de huidige
wet kan dat alleen op naam van de vennoten (of maten). Bij toe- of uittreding van vennoten kunnen
hierdoor problemen ontstaan. Door te kiezen voor rechtspersoonlijkheid en het eigendom op naam van
de OVR te zetten, kan de uittredende vennoot zijn aandeel overdragen aan zijn opvolger, waardoor de
opvolging eenvoudiger is te regelen. Verder is omzetting in een BV - bijvoorbeeld in verband met de
beperkte aansprakelijkheid - eenvoudiger.
In fiscaal opzicht lijkt er weinig te veranderen door de nieuwe wet. De ondernemer in de OV of OVR
wordt belast (via de inkomstenbelasting) en niet het bedrijf (vennootschapsbelasting), zoals bij een BV.
Het is echter nog niet duidelijk wat er gebeurt met de overdrachtsbelasting en de successierechten bij
bedrijfsovername onder de nieuwe regels.
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Tabel 7.7

Agrarisch grondgebruik, 1990-2005
Areaal
(1.000 ha)

Index (1990=100)

Verdeling ha (%)

2005

1995

2000

2005

1990

2005

Grasland

980,4

95,6

92,3

89,4

54,7

51,0

Groenvoedergewassen

241,0

108,3

102,0

116,0

10,4

12,5

Bouwland

589,8

97,5

103,7

98,7

29,8

30,7

Tuinbouw open grond

100,8

105,0

107,7

107,3

4,7

5,2

Tuinbouw onder glas

10,5

103,9

107,7

107,9

0,5

0,5

1.922,5

98,0

97,5

95,9

100,0

100,0

a)

Cultuurgrond, totaal

a) Inclusief braakland en snelgroeiend hout.

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

7.3 Grond
7.3.1 Grondgebruik
Het areaal cultuurgrond is de afgelopen vijftien jaar langzaam maar gestaag afgenomen, van circa
2 mln. ha in 1990 tot ruim 1,9 mln. ha in 2005 (tabel 7.7). Dit is een gemiddelde jaarlijkse daling
van 5.500 ha (0,3% per jaar). Dat ging geheel ten koste van het grasland, terwijl de oppervlakte
tuinbouwgrond en voedergewassen steeg en het areaal bouwland heel licht daalde. Paragraaf 5.8 gaat
in op de grondmarkt en de grondprijzen.
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7.3.2 Pacht
De al lang geleden ingezette daling van het areaal reguliere pacht lijkt zich onverminderd voort
te zetten. In 2005 lag het areaal op 394.000 ha. Een van de oorzaken is de bescherming van
de pachters, zoals vastgelegd in de Pachtwet, waardoor het afsluiten van nieuwe reguliere
pachtovereenkomsten minder aantrekkelijk is voor verpachters. Een wijziging van deze wet zou daarin
verandering moeten brengen. De wetswijziging wordt tevens gebruikt om de wet, die dateert uit 1958,
te redigeren en onder te brengen in het Burgerlijk Wetboek. Al eerder zijn pogingen ondernomen
om de afname van het pachtareaal te stoppen, zoals in 1995 toen onder meer twee nieuwe vrije
pachtvormen zijn geïntroduceerd, namelijk teeltpacht en eenmalige pacht.
Het wetsontwerp voor een aanpassing van de Pachtwet is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.
In het ontwerp wordt eenmalige pacht voortaan ‘geliberaliseerde’ pacht genoemd. De maximale
termijn van twaalf jaar voor een eenmalige pachtovereenkomst vervalt. Daarvoor in de plaats komen
overeenkomsten met of een looptijd van zes jaar of korter, of met een langere looptijd. Alleen voor
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de laatste vindt een toetsing van de pachtprijs volgens het Pachtnormenbesluit plaats. Een tweede
wijziging is de inperking van het voorkeursrecht bij reguliere pacht. Het voorkeursrecht - bij verkoop
van verpachte grond heeft de pachter als eerste het recht de grond te kopen - kan worden gepasseerd
als de nieuwe eigenaar schriftelijk verklaart de pachtrelatie in stand te houden.
De bij de pacht betrokken partijen gaan met uitzondering van de Bond van landpachters en
eigen grondgebruikers (BLHB) akkoord met de voorgestelde wetswijzigingen. Het pijnpunt voor de
bond is het schrappen van de maximumtermijn voor eenmalige pacht. De BLHB voorziet dat de
geliberaliseerde pacht zo aantrekkelijk wordt voor verpachters, dat in de toekomst nauwelijks of
geen reguliere pachtovereenkomsten meer zullen worden afgesloten. Daarnaast wil de bond dat
de zittende pachter bij het verlengen van een geliberaliseerde pachtovereenkomst, bij een gelijke
betalingsbereidheid, de voorkeur krijgt boven een nieuwe pachter.
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Advies voor nieuwe rekenmethode pachtnormen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen - de pachtnormen - voor reguliere pacht werden tot 1995 gebaseerd
op de grondsoort. Vanaf dat jaar was het streven de pachtnormen zo vast te stellen, dat op termijn de
reguliere pachtprijs uit zou komen op 2% van de vrije verkeerswaarde van landbouwgrond in een regio.
De verschillende systemen hebben uiteindelijk geleid tot een, uit het oogpunt van de verdiencapaciteit van
landbouwbedrijven, scheve regionale verdeling van de pachtprijzen. De minister van LNV heeft daarom
een commissie Pachtnormen ingesteld (Commissie van Hall) - met onder meer vertegenwoordigers van
pachters en verpachters - die in april 2006 een unaniem advies over deze kwestie uitbracht (Commissie
Pachtnormen, 2006).
Pachtprijs voor bestaande en nieuwe reguliere pachtovereenkomsten
De commissie Pachtnormen stelt voor om de geldende pachtprijs voor bestaande reguliere
pachtovereenkomsten jaarlijks te wijzigen met een zogenaamd regionaal veranderpercentage. De
maximale pachtprijs bedraagt 2% van de vrije verkeerswaarde van landbouwgrond. Het regionale
veranderpercentage wordt berekend door per pachtnormgebied de pachtnorm te delen door de
gemiddeld geldende pachtprijs in dat gebied. De regionale pachtnorm is de grondbeloning in de
grondgebonden landbouw en is gebaseerd op de gemiddelde bedrijfsuitkomsten over de afgelopen vijf
jaar. In tabel 7.8 zijn de aldus berekende pachtnormen opgenomen. Op basis van deze rekenmethode
zou de gemiddelde landelijke pachtprijs (400 euro per ha in 2004) met 12% stijgen. Per gebied
variëren deze percentages van -10% tot +38%.
Voor nieuwe reguliere pachtovereenkomsten adviseert de commissie de regionale pachtnorm
als hoogst toelaatbare pachtprijs te hanteren, met wederom een maximum van 2% van de vrije
verkeerswaarde. Alle nieuwe reguliere pachtovereenkomsten moeten door de Grondkamer worden
goedgekeurd, die daarvoor onder meer de door de partijen overeengekomen pachtprijs toetst.
Gezien de economische situatie in de agrarische sector kunnen bepaalde groepen agrariërs, met
name akkerbouwers in het noorden en midden van het land, moeite hebben met de voorgestelde
verhoging. Overigens kan een verpachter geheel of gedeeltelijk afzien van verhoging (artikel 19
Pachtwet).
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Tabel 7.8

Pachtprijs, pachtnorm en rendement verpachter

Pachtnormgebied

Pachtprijs 2004

Pachtnorma)

Pachtprijs
nieuwb)

(euro per ha)

Rendement
verpachterc)
(%)

Bouwhoek en Hogeland

329

481

442

3,4

Veenkoloniën en Oldambt

307

314

300

2,9

Noordelijk weidegebied

368

378

368

3,5

Oostelijk weidegebied

372

448

438

3,0

IJsselmeerpolders

474

657

655

3,2

Westelijk weidegebied

460

436

412

2,6

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

406

462

455

3,0

Zuidelijk weidegebied

393

566

544

3,0

Nederland

401

463

448

3,1

a) Grondbeloning rekening houdend met een gewenst rendement voor de verpachter van 3,2%; b) berekend door
veranderpercentage toe te passen op pachtprijs van 2004, met een aftopping op 2% van de vrije verkeerswaarde van
de grond; c) nieuwe pachtprijs als percentage van de grondprijs in verpachte staat.
Bron: Commissie Pachtnormen, 2006.

7.3.3 Bedrijfstoeslagen
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De Nederlandse boeren zullen dit jaar voor het eerst bedrijfstoeslagen ontvangen. Deze vloeien voort
uit de hervorming van het Europese landbouwbeleid, waarbij de compensaties voor prijsverlagingen
worden ontkoppeld van de productie. In plaats van afzonderlijke premies per ha en per dier, krijgt
elk bedrijf voortaan één bedrijfstoeslag per ha uitgekeerd. Door de voortzetting van (gedeeltelijke)
koppelingen blijven echter de premies voor onder meer zetmeelaardappelen (60%) en slachtrunderen
en -kalveren (100%) voorlopig bestaan.
De toeslagrechten van elk bedrijf zijn in eerste instantie gebaseerd op de ontvangen premies
in de jaren 2000-2002. Voor melk vindt de ontkoppeling in 2007 plaats, dan wordt ook de
melkpremie onderdeel van de bedrijfstoeslag. Ook de compensaties voor de eind 2005 vastgestelde
veranderingen in het suikerbeleid gaan op in de bedrijfstoeslag. De toeslagrechten zijn gebaseerd
op de specifieke situatie van elk afzonderlijk bedrijf, dat wil zeggen op de premiewaardige gewassen
en dieren en de melkproductie. Per bedrijf is het bedrag per ha dan ook anders. Nederland heeft
voor deze toepassing op basis van historische referenties gekozen om de inkomensgevolgen te
beperken. De keuze voor een (landelijk) gelijk toeslagbedrag per ha, de zogenaamde flat rate, zou
voor bepaalde groepen bedrijven voordelig en voor andere nadelig hebben uitgepakt (De Bont et
al., 2006). Voor veel melkveehouders die op basis van het melkquotum hoge bedragen per ha gaan
ontvangen, zou een flat rate een duidelijk lager bedrag opleveren. Daar staan veel akkerbouwers
tegenover met weinig premiegewassen, die een hoger bedrag gaan ontvangen. Daarnaast zouden
opengrondstuinbouwbedrijven, die nu geen toeslagrechten hebben, door de invoering van een flat rate
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ook in aanmerking komen voor een bedrijfstoeslag. Tegen die achtergrond heeft de minister van LNV
een verdere analyse van de verdeling van de inkomenssteun aangekondigd.
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Handel in toeslagrechten
De toekenning van de toeslagrechten door de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV heeft al
direct handel in deze rechten op gang gebracht (AD, 2005). Dat is mogelijk, want de rechten, die in
bedragen per ha zijn vastgesteld, kunnen met en zonder grond worden overgedragen. Bij aankoop
zonder grond moet de koper wel over landbouwgrond beschikken om de toeslag te kunnen innen.
Het LEI schatte in het LEB van 2005 dat bij een jaarlijkse bedrijfstoeslag van 400 euro per ha, de
prijs voor een toeslagrecht ruim onder de 5.000 euro per ha zou blijven (p.114). Vooralsnog zouden
de prijzen van de rechten enkele keren, ruwweg vier- tot zesmaal, boven het jaarlijkse toeslagbedrag
liggen. Kopers zijn blijkbaar afwachtend en hechten mogelijk geen hoge prioriteit aan een investering
in toeslagrechten. Dat kan te maken hebben met onzekerheden rond de politieke besluitvorming, zoals
de vraag hoe lang het toeslagstelsel zal blijven bestaan, eventuele hogere kortingen omdat ‘Brussel’
moet bezuinigen om binnen het uitgavenplafond voor de landbouw te blijven, en de mogelijke invoering
van een flat rate. Een ander prijsdrukkend effect kan uitgaan van de voorwaarden waaraan het bedrijf
moet voldoen om de toeslag volledig te ontvangen (cross compliance). Verder zal een investering
in toeslagrechten minder hoog op het prioriteitenlijstje van de meeste landbouwbedrijven staan
dan bijvoorbeeld aankoop van grond en productierechten. Een investering in (extra) toeslagrechten
leidt immers niet tot schaalvergroting van het bedrijf, evenmin tot schaalvoordelen. Aankoop van
toeslagrechten is eigenlijk niets anders dan een belegging buiten het bedrijf. Gezien de genoemde
onzekerheden lijkt het vooralsnog geen waardevaste belegging.

7.4 Balans en financiering
7.4.1 Balans
Tussen 2001 en 2005 is de waarde van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf met 10% (ruim
150.000 euro) gestegen tot ruim 1,6 mln. euro (tabel 7.9). Dat was vooral te danken aan de groei
van de gemiddelde bedrijfsomvang. In 2005 lag ruim een derde deel van de balanswaarde vast in
grond en een kwart in immateriële activa. De grondgebonden bedrijven hebben in het algemeen een
hogere waarde dan de niet-grondgebonden bedrijven. De melkveehouderij is door de waarde van grond
en quota de meest kapitaalintensieve tak, de grotere melkveebedrijven zijn gemiddeld ruim 4 mln.
euro waard. De balanswaarde van de akkerbouwbedrijven wordt vooral bepaald door de grond. In de
intensieve veehouderij is veel kapitaal vastgelegd in gebouwen; in de glastuinbouw zijn naast grond en
kassen, de installaties en dergelijke de grootste balanspost.
De grondgebonden bedrijven werken gemiddeld met een grotere inzet van eigen kapitaal dan de
niet-grondgebonden bedrijven. Vooral in de akkerbouw is het aandeel eigen vermogen hoog. Dat
geldt ook voor de kleinere bedrijven (< 70 nge). Door schaalvergroting neemt het belang van vreemd
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Tabel 7.9

Balans (1.000 euro) gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf naar
bedrijfsomvang, per 1 januari 2005
< 70 nge

Verdeling (%) bedrijven

70 - 150 nge

> 150 nge

Alle bedrijven

46

36

18

100

Activa

909

1.872

3.092

1.655

w.v. grond

352

645

1.091

592

134

558

658

383

75

159

370

159

immateriële activa
gebouwen
overig

349

510

973

521

Passiva

909

1.872

3.092

1.655

Leningen

466

172

489

1.157

Voorzieningena)

40

168

197

115

Eigen vermogen

698

1.216

1.738

1.075

Solvabiliteit (%)

77

65

56

a) Voorziening voor ‘latente belastingverplichting quota’.

65
Bron: Informatienet.

kapitaal toe. Bij bedrijfsbeëindiging verdwijnt eigen kapitaal uit de sector: de stoppers hebben veelal
een hoge solvabiliteit, terwijl de blijvers de aankoop van grond en quota vaak voor een belangrijk deel
met vreemd kapitaal financieren.
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7.4.2 Herkomst en besteding financieringsmiddelen
De gemiddelde totale beschikbare financieringsmiddelen bedroegen in de periode 2002-2004
ongeveer 53.000 euro per bedrijf per jaar (tabel 7.10). Daarvan kwam 62% beschikbaar uit eigen
middelen, wat overeenkomt met 2% van het balanstotaal. Op de kleinere bedrijven bleef de kasstroom
beperkt tot 1,5%, terwijl de grotere bedrijven 2,6% aan kasstroom behaalden. De kleinere bedrijven
hebben dus minder eigen middelen beschikbaar om in het bedrijf te investeren. De grotere bedrijven
realiseerden in de periode 2002-2004 jaarlijks gemiddeld ruim 80.000 euro aan eigen middelen,
wat aangevuld werd met bijna 57.000 euro aan vreemde middelen. De totale beschikbare middelen
werden op deze bedrijven volledig aangewend voor investeringen, met name in machines. De kleinere
bedrijven verbeterden vooral hun liquiditeitspositie (tabel 7.10).
Volgens cijfers van de Rabobank (2006) neemt het financieringsvolume in de agrarische sector de
laatste jaren met gemiddeld 4% per jaar toe. In 2004 lag de groei met 7% nogal wat hoger, maar in
2005 bleef de toename beperkt tot 1,2%. Alleen in de glastuinbouw was sprake van een vrije sterke
groei van het vreemde vermogen, in de varkenshouderij liep het juist terug. Het Economisch Instituut
voor de Bouwnijverheid (EIB) verwacht dat het in 2004 ingezette herstel van de nieuwbouwproductie
van agrarische bedrijven zich in 2006 doorzet (Zuidema en Melenhorst, 2006). Op de middellange
termijn wordt een gemiddelde groei van de nieuwbouwproductie verwacht van 3% per jaar.
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Tabel 7.10

Herkomst en besteding financieringsmiddelen (1.000 euro) per bedrijf naar
bedrijfsomvang, gemiddelde 2002-2004
< 70 nge

70 - 150 nge

> 150 nge

Alle bedrijven

Totaal middelen

14,9

63,7

136,7

52,9

w.v. eigen middelen

13,3

36

80,3

32,6

-6,7

-4,2

3,9

-4,1

15,3

31,5

77

31,3

4,7

8,7

-0,6

5,4

w.v. besparingen
		

afschrijvingen

		

overige eigen middelen

vreemde middelen
Totaal bestedingen
w.v. bedrijfsinvesteringen
w.v. grond

27,7

56,5

20,3

63,7

136,7

52,9

3,9

58,3

136,8

45,8

5,4

8,3

19,4

8,7

5,1

14,1

29,8

12,5

		

gebouwen

		

machines

4,7

15,8

54,3

16,8

		

quota

-11,5

11

21,7

2,4

		

overig

0,2

9

11,6

5,4

11,5

3,8

11,8

8,6

-0,6

1,6

-11,9

-1,5

mutatie liquide middelen

7

1,6
14,9

overige bestedingen

Bron: Informatienet.
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7.4.3 Borgstellingsfonds voor de landbouw
Het Borgstellingsfonds voor de Landbouw verleent aan ondernemers die over onvoldoende zekerheden
beschikken, garantie op de financiering voor de stichting, overname, vergroting en modernisering van
bedrijven. Het is een instrument dat de banken de mogelijkheid geeft om naast gangbare financiering,
een lening aan ondernemers te verstrekken onder de (overheids)garantie dat de rente en aflossing
wordt terugbetaald. Het budget voor 2005 van 56 mln. euro werd al snel bereikt, en is later verhoogd
tot 116 mln. euro. In 2005 werden 141 borgstellingen verleend voor een totaalbedrag van 71,6 mln.
euro, ofwel ruim 0,5 mln. euro per aanvraag. Het totale investeringsbedrag met borgstelling kwam in
2005 uit op 463 mln. euro, ongeveer 10% van het bedrag dat jaarlijks in de land- en tuinbouw wordt
geïnvesteerd.
Sinds de invoering in 2004 van een maximum borgstellingsbedrag per aanvraag is het aandeel van
de borgstelling in de totale investering sterk gedaald. Tot 2004 lag dit aandeel jaarlijks rond de 2223%, daarna zakte het tot circa 15%. Omdat de banken bij dergelijke leningen meer risico zijn gaan
dragen, hebben ze producten ontwikkeld om de risico’s in te perken. Echter, als banken met hun eigen
producten een groter risico lopen, zullen zij hogere rentepercentages in rekening brengen. Dit zou
nadelig kunnen zijn voor de schaalvergroting en innovatie in de agrarische sector (Van der Meulen et
al., 2006).
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7.5 Bedrijfsresultaten
7.5.1 Opbrengsten
De meeste land- en tuinbouwbedrijven hebben naast opbrengsten uit de ‘normale’ landbouwproductie
- dat wil zeggen opbrengsten uit de productie van voedsel en de sierteelt - ook opbrengsten uit andere
activiteiten. Daarbij is onderscheid mogelijk tussen verbreding (niet-agrarische activiteiten, zie par.
5.6), verdieping (het geven van meerwaarde aan landbouwproducten door verwerking en huisverkoop),
werken buitenshuis (een baan of het verrichten van loonwerk), het inzetten van kapitaal, grond en
quota buiten het bedrijf (sparen, beleggen, verhuur van grond en quota) en overige opbrengsten
(bijvoorbeeld sociale uitkeringen).
Van de totale opbrengsten kwam in de periode 2002-2004 gemiddeld 92% uit de verkoop van
landbouwproducten (inclusief de hectaretoeslagen en dierpremies). Alleen op de kleinere bedrijven
(< 70 nge) ligt dit aandeel met 81% duidelijk lager, zo blijkt uit tabel 7.11. Op deze bedrijven zijn de
verdiensten uit arbeid en loonwerk een tweede belangrijke inkomstenbron. Hierbij moet wel bedacht
worden dat de verdiensten uit arbeid vrijwel gelijk staan aan inkomen, wat ook geldt voor de verhuur
van activa, sparen en beleggen en de post overig. Afgezet tegen het totaal gezinsinkomen is het

Tabel 7.11

Bronnen van inkomsten (1.000 euro) op het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf naar bedrijfsomvang, gemiddelde 2002-2004

Inkomstenbron
Landbouwproductie

Indelinga)

< 70 nge 70 - 150 nge

> 150 nge

-

99,9

209,1

655,9

245,3

94,2

200,7

643,9

237,2

uit

5,8

8,4

12,0

8,0

Verdiepingb)

uit

1,2

1,5

2,7

1,6

Verbreding

uit

2,2

1,9

3,0

2,2

-

12,0

7,1

13,4

10,1

subsidies
c)

Werken buitenshuis
w.v. werk voor derden

uit

4,2

3,5

9,6

4,8

buiten

7,8

3,6

3,8

5,3

-

3,8

4,4

5,2

4,3

uit

2,3

3,4

4,6

3,2

	inkomsten uit sparen en
beleggen

buiten

1,4

1,0

0,6

1,1

Overig

buiten

4,7

3,7

4,5

4,2

123,7

227,7

684,6

267,6

19

8

4

8

inkomsten uit arbeid
Verhuur activa, sparen en beleggen
w.v. verhuur activa

Totale opbrengsten
Aandeel (%) niet-landbouwproductie

7.5

Alle
bedrijven

uit

w.v. verkoop

7

a) Indeling opbrengsten volgens resultatenrekening, waarbij ‘uit’ staat voor opbrengsten die vallen onder de
opbrengsten uit het bedrijf en ‘buiten’ voor de opbrengsten buiten bedrijf; b) alleen opbrengsten van (bewerkte)
producten die aan huis worden verkocht zijn meegenomen; c) exclusief zorglandbouw.
Bron: Informatienet.
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Tabel 7.12

Bedrijfstoeslagen op akkerbouw- en melkveebedrijven, 2004
< 70 nge

70 - 150 nge

> 150 nge Alle bedrijven

Akkerbouwbedrijven
verdeling (%) bedrijven
toeslag per bedrijf (euro)
aandeel (%) toeslag in opbrengsten

61

29

10

100

8.300

23.500

43.000

16.300

10,1

12,8

10,0

11,0

Melkveebedrijven
verdeling (%) bedrijven
toeslag per bedrijf (euro)
aandeel (%) toeslag in opbrengsten

32

55

14

100

6.400

12.400

27.600

12.600

6,5

5,9

6,7

6,2
Bron: Informatienet.
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belang van deze posten dan ook veel groter dan bij een vergelijking op basis van opbrengsten. Zo
lag de bijdrage van de inkomsten uit arbeid buitenshuis (van de ondernemers of partners) in de jaren
2002-2004 gemiddeld op 12% van het totale gezinsinkomen, afgezet tegen de opbrengsten was dat
2%.
De betekenis van de overige onderscheiden activiteiten blijft beperkt tot hooguit enkele procenten
van de totale opbrengsten, ongeacht de grootte van het bedrijf. Uiteraard kan de betekenis van de
verschillende activiteiten van bedrijf tot bedrijf sterk uiteenlopen.
Bedrijfstoeslagen
De betekenis van de toeslagen, inclusief de nog gekoppelde premies, zal voor veel landbouwbedrijven
groot worden. In 2004 kreeg een akkerbouwbedrijf gemiddeld ruim 16.000 euro aan hectaretoeslagen
en dierpremies, een melkveebedrijf bijna 13.000 euro (tabel 7.12). Ingedeeld naar sector en
bedrijfsomvang, maken de toeslagen tussen de 6 tot 13% uit van de totale opbrengsten. Afgezet
tegen het gemiddelde totale gezinsinkomen op de akkerbouw- en melkveebedrijven - ongeveer 45.000
euro in de jaren 2002-2004 - komt het aandeel van de premies en toeslagen op ongeveer een derde.
De bedrijfstoeslagen zullen verder stijgen de komende jaren, omdat de zuivel- en suikerpremies nog
toegevoegd worden. Aldus worden de toeslagen belangrijk voor het voortzetten van bedrijven, en gaan
ze ook een rol spelen bij bedrijfsovernames en op de grondmarkt.
7.5.2 Gezinsinkomen
Gezinsinkomen op bedrijfsniveau
De opbrengsten van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf zullen volgens raming in 2005 ongeveer
300.000 euro bedragen, beduidend meer dan in voorgaande jaren (tabel 7.13). Dat is onder meer
te danken aan de schaalvergroting en hogere prijzen. Het jaar 2004 is de boeken ingegaan als een
minder goed jaar. Van de opbrengsten bleef in 2004 gemiddeld nog geen 35.000 euro (12%) over als
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Tabel 7.13

Resultaten van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf (x 1.000 euro),
2001-2005
2001-2003

2004

2005 (r)

Opbrengsten

(+)

269,1

282,4

299,0

Betaalde kosten en afschrijvingen

(-–)

231,3

247,7

255,0

Gezinsinkomen uit bedrijf

(=)

37,8

34,7

45,0

Inkomen buiten bedrijf

(+)

10,0

13,8

14,0

5,3

5,6

6,0

w.v. arbeid
overig

4,7

8,1

8,0

47,8

48,5

59,0

Totaal gezinsinkomen

(=)

Belastingen

(–)

3,7

2,2

3,0

Gezinsbestedingen

(–)

36,3

37,7

38,0

Besparingen

(=)

7,9

8,6

18,0
Bron: Informatienet.

gezinsinkomen uit bedrijf, tegen 38.000 euro (14% van de opbrengst) in de periode 2001-2003. Voor
2005 wordt in diverse sectoren een herstel van het resultaat voorzien, waardoor het gezinsinkomen
uit bedrijf flink omhoog gaat. De raming komt uit op 45.000 euro, ofwel een stijging van 30% ten
opzichte van 2004. Van de opbrengsten resteert dan 15% als inkomen. In de varkenshouderij en
melkveehouderij zal meer dan 20% van de opbrengsten als inkomen overblijven, terwijl dat in de
glastuinbouw niet hoger is dan 6% (tegen 11% in 2004).
Het gezinsinkomen uit bedrijf wordt aangevuld met gemiddeld 14.000 euro aan inkomsten van
buiten bedrijf. Deze neveninkomsten maken daarmee bijna een kwart uit van het totale inkomen. De
neveninkomsten bestaan onder meer uit de verdiensten door buiten het bedrijf te werken, inkomsten
uit beleggingen en sociale uitkeringen, zoals kinderbijslag en AOW. De belastingen stijgen iets, maar
blijven op een laag niveau. De gezinsuitgaven worden op 38.000 euro geraamd, zodat 18.000 euro
resteert aan besparingen, ofwel een verdubbeling ten opzichte van de jaren daarvoor. Daarmee kan de
financiële positie van veel bedrijven worden versterkt.

7
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Gezinsinkomen per gezin
Van het gezinsinkomen per bedrijf moeten vaak meerdere gezinnen leven, in 2005 gemiddeld 1,25.
Het totale gezinsinkomen per gezin ligt dan ook onder het inkomen per bedrijf en is voor 2005
geraamd op 47.000 euro. Dit is ongeveer evenveel als in 2001, maar duidelijk hoger dan in de
tussenliggende jaren (figuur 7.3). In 2005 heeft naar schatting 14% van de gezinnen een negatief
inkomen, een even grote groep behaalt een inkomen van meer dan 100.000 euro.
Lage inkomens
De grote inkomensvariatie in de land- en tuinbouw wordt onder andere veroorzaakt door verschillen
in prijsvorming van de diverse producten, schaalgrootte, technische resultaten en verschillen in
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Figuur 7.3

Verdeling (%) van gezinnen naar totaal gezinsinkomen, 2001-2005

gezinnen (%)
100

x 1.000 euro
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40
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0

7

2001

2002
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2005 (r)

hoger dan 100.000
50.000 - 100.000
25.000 - 50.000
0 - 25.000
-25.000 - 0
lager dan -25.000
totaal gezinsinkomen per gezin

0
Bron: Informatienet.
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financiering. In de periode 2002-2004 bleef gemiddeld 36% van de gezinnen met het totale inkomen
onder de minimuminkomensgrens. Dat inkomen is gesteld op 22.300 euro, gelijk aan de inkomenseis
die geldt voor de Ioaz-regeling (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen). In de periode 2001-2003 bleef een kleiner deel onder deze grens omdat in
twee van drie jaren (2001 en 2003) het inkomen relatief hoog was, terwijl in 2002-2004 twee minder
goede jaren zitten.
Op basis van alleen het inkomen uit bedrijf zou 53% van de gezinnen tussen 2002-2004 onder deze
grens blijven, maar 17% weet het inkomen door activiteiten buitenshuis boven de grens te brengen.
Dat zijn vooral kleine bedrijven die ingesteld zijn op een beperkt inkomen uit het bedrijf.

7.6 Sectorresultaten
7.6.1 Productiewaarde
De productiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw is in 2005 gestegen met 3% tot ruim 21
mrd. euro (tabel 7.14). In alle sectoren nam de waarde toe, vooral als gevolg van hogere prijzen. In de
akkerbouw werden de lagere hoeveelheden gecompenseerd door hogere prijzen, met als uitzondering
de suikerbietenprijs die fors daalde. Ook in de tuinbouwsector zijn het vooral de prijsstijgingen die
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Tabel 7.14

Bruto productie van de land- en tuinbouw, 2003-2005
Index 2005 (2004=100)

Waarde (mln. euro)
Productgroep

2003

2004 (v)

Akkerbouwproducten, totaal

2.475

2.156

2.211

97,5

105,0

102,5

Granen

289

182

196

98,5

109,5

108,0

Aardappelen

928

723

722

96,5

103,5

100,0

Suikerbieten

276

282

236

97,0

86,0

83,5

8.124

7.759

7.972

100,0

103,0

103,0

1.974

1.703

1.746

99,5

103,0

102,5

Vers fruit

453

446

469

104,0

101,0

105,0

Bloemen

2.151

2.137

2.199

98,0

105,0

103,0

540

511

491

97,5

98,0

96,0

Tuinbouw, totaal
Verse groentena)

Bloembollen

2005 (r) Volume (r)

Prijs (r) Waarde (r)

Plant- en boomkwekerij

2.058

2.069

2.156

100,5

103,5

104,0

Rundveehouderij, totaalb)

4.405

4.420

4.608

100,0

104,0

104,0
112,0

518

598

670

102,0

110,0

3.617

3.536

3.625

99,5

103,0

102,5

3.208

3.714

3.836

102,0

101,0

103,5

Kalveren

753

862

790

102,0

91,0

92,0

7

Varkens

1.718

2.074

2.230

102,5

105,0

107,5

7.6

381

512

556

102,0

106,5

108,5

Rundvee (excl. kalveren)
Melk
Intensieve veehouderij, totaal

Pluimvee
Eieren
Overige landbouw
Totaal-generaal

343

253

253

99,0

101,0

100,0

2.389

2.444

2.470

99,0

102,0

101,0

20.601

20.494

21.096

99,5

103,5

103,0

a) Inclusief champignons; b) Inclusief producten schapen- en geitenhouderij.

Bron: CBS; raming 2005 LEI.

voor een toename van de productiewaarde zorgden, maar van product tot product zijn er grote
verschillen. Zo stegen prijzen voor tomaten en komkommers aanzienlijk, terwijl de paprikaprijzen juist
sterk daalden. Dat gold ook voor de prijzen van champignons. De hogere prijzen van aardappelen en
fruit van de oogst 2005 komen maar beperkt tot uitdrukking in de productiewaarde van 2005. De
prijzen en hoeveelheden van deze producten zijn teruggerekend naar kalenderjaar. In de sierteeltsector
stegen vooral de prijzen van bloemen. De slechte marktsituatie voor bloembollen vertaalde zich in een
verdere daling van de productiewaarde.
De waarde van de veehouderijproductie nam in 2005 ook toe, door een stijging van de prijzen in de
rundveehouderij en een groter volume in de intensieve veehouderij. De prijsstijging in de rundveesector
is vertekend door de toegekende premies voor melk. Deze stegen van 130 mln. in 2004 tot 250 mln.
euro in 2005. De melkprijs zal in 2005 naar verwachting iets onder het niveau van 2004 liggen. In
de intensieve veehouderij steeg het volume, maar niet zo hard als een jaar eerder. Toen herstelde de
productie in de pluimveehouderij zich na de uitbraak van de vogelpest in 2003, maar de eierprijzen
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zijn ongeveer op het historisch lage niveau van 2004 blijven steken. De varkensprijzen zijn in 2005
opnieuw gestegen na twee slechte jaren. De prijzen van vleeskalveren stonden daarentegen vooral
tijdens de eerste helft van 2005 onder druk door het grotere aanbod.
7.6.2 Toegevoegde waarde

7
7.6

De bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse land- en tuinbouw nam met 5% toe tot 8,7 mrd.
euro (tabel 7.15). Daarmee werd de forse daling in 2004 gedeeltelijk goedgemaakt. De hoeveelheid
verbruikte goederen en diensten is nauwelijks veranderd, wat zeker niet opgaat voor de prijzen van
enkele goederen en diensten. Vooral de energieprijs nam sterk toe onder invloed van de enorm hoge
olieprijzen op de wereldmarkt. De gemiddelde aardgasprijs steeg hierdoor in 2005 met circa 40%.
Rekening houdend met de andere energiedragers, resulteerde dat in een 23% hogere energieprijs in
2005. De hogere olieprijs zorgde ook voor de stijging van de kunstmestprijzen (met 5%). Door de lage
prijzen van veevoer, een van de belangrijkste kostenposten in de landbouw, steeg het totale prijsniveau
van de verbruikte goederen diensten uiteindelijk slechts licht. Per saldo nam de totale waarde van de
verbruikte goederen en diensten toe met 1,5% tot 12,4 mrd. euro.
De netto toegevoegde waarde steeg in 2005 met 370 mrn. euro (6,5%) tot bijna 6 mrd. euro.
Hiermee werd de forse daling van het jaar daarvoor bijna voor de helft tenietgedaan. De afschrijvingen
zijn met 1,5% toegenomen, vooral door een prijsstijging van machines. Het totaalbedrag aan nietproductgebonden subsidies lijkt fors te zijn gedaald (met 40 mln. euro), maar dat heeft meer een

Tabel 7.15

Toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw, 2003-2005
Waarde (mln. euro)
2004 (v)

Totale bruto productie

20.601

20.494

21.096

99,5

103,5

103,0

Aangekochte goederen en diensten

11.699

12.264

12.420

99,5

101,5

101,5

2005 (r) Volume (r)

Prijs (r) Waarde (r)

97,0

Zaaizaad

1.011

947

919

99,0

98,0

Veevoeder

3.229

3.608

3.384

101,0

93,0

94,0

Energie

1.499

1.477

1.816

100,0

123,0

123,0

276

283

297

100,0

105,0

105,0

Overige goederen en diensten

4.345

4.560

4.615

99,0

102,0

101,0

Bruto toegevoegde waarde tegen
basisprijzen

8.902

8.229

8.676

99,5

106,0

105,5

Afschrijvingen

2.610

2.606

2.645

101,5

363

374

375

100,5

Kunstmest

Heffingena)
Subsidies

a)

Netto toegevoegde waarde
a) Niet-productgebonden.
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Index 2005 (2004=100)

2003

333

351

311

88,5

6.262

5.601

5.967

106,5
Bron: CBS; raming 2005 LEI.
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administratief karakter. De hoofdoorzaak is dat de helft van de hectarepremies voor 2005 in dat jaar
wordt uitbetaald, en de rest in 2006. In 2004 werd nog het gehele bedrag aan premies hetzelfde jaar
uitgekeerd.
7.6.3 Resterend inkomen
De netto toegevoegde waarde is de beloning voor de inzet van arbeid, grond en kapitaal. Na aftrek
van betaalde lonen, rente en pacht blijft het resterend inkomen over (tabel 7.16). In 2004 lag het
resterend inkomen met 2,2 mrd. euro op een historisch dieptepunt. In 2005 nam het met 15%
toe tot 2,5 mrd. euro, wat nog altijd ruim onder het niveau van voorgaande jaren zit; het resultaat
wordt wel met minder bedrijven gerealiseerd. In reële termen, rekening houdend met een inflatie van
1,5%, stijgt de totale netto toegevoegde waarde met bijna 5% en de netto toegevoegde waarde per
arbeidskracht met 7%. Het resterend inkomen per bedrijf nam in reële termen toe met bijna 16%.
Europees gezien behoort de Nederlandse land- en tuinbouw na het erg slechte jaar 2004, in 2005 tot
de landen met een relatief sterke stijging. Absoluut gezien ligt het niveau echter nog ruim onder het
gemiddelde van de laatste jaren.

Tabel 7.16

Netto toegevoegde waarde en resterend inkomen van de land- en tuinbouw
in Nederland, 2001-2005
2001

2002

2003

2004 (v)

2005 (r)

Netto toegevoegde waarde

6.543

5.814

6.262

5.601

5.967

Betaalde loonkosten

2.044

2.237

2.345

2.417

2.460

Betaalde rente en (netto) pachtb)

1.102

987

998

998

995

Resterend inkomen

3.397

2.590

2.919

2.186

2.512

Netto toegevoegde waarde, reëel

100,0

86,2

90,3

79,8

83,9

Idem, per arbeidskracht

100,0

87,4

93,7

83,1

88,6

Totaal resterend inkomen, reëel

100,0

73,9

81,1

60,0

68,1

Idem, per bedrijf

100,0

76,6

88,0

66,4

76,8

7
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Waarde (mln. euro)

Indexcijfers (2001=100)

Bron: CBS; raming 2005 LEI.
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8
Glastuinbouw en paddestoelenteelt
Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

productiewaarde glastuinbouw 6% hoger, paddestoelenteelt 11% lager
belang glastuinbouw in totale agrocomplex groeit
toename export sierteelt, glasgroenten wisselend, daling verse champignons
vanaf 1971 sterke uitbreiding areaal sierteelt, afname glasgroenteteelt
bijna halvering aantal bedrijven met glas sinds 1971
in 35 jaar daling aantal champignonbedrijven met ruim 70%, teeltoppervlak bijna 20% groter
bedrijfshoofden van grotere bedrijven iets hoger opgeleid
resultaten champignon- en glasgroentebedrijven slechter, resultaten sierteeltbedrijven stabiel
helft glastuinbouwbedrijven heeft inkomen uit arbeid buiten bedrijf

8.1 Het glastuinbouwcomplex
8.1.1 Algemeen

8
8.1

De productiewaarde van de Nederlandse glastuinbouw is in 2005 met 6% gestegen (tabel 8.1). De
sterkste groei deed zich voor bij glasgroenten en pot- en perkplanten.
Het glastuinbouwcomplex (inclusief paddestoelen) omvat niet alleen de primaire sector maar ook toeleverings-, distributie- en verwerkende bedrijven. De toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex
bedroeg in 2004 4,6 miljard euro (tabel 8.2). Per arbeidsjaar heeft het glastuinbouwcomplex met bijna
69.000 euro de hoogste toegevoegde waarde in vergelijking met de andere deelcomplexen. Voor het
totale complex ligt dit cijfer op 62.000 euro. Binnen het primaire deel van het glastuinbouwcomplex
neemt de betekenis van de sierteelt toe. Naar verwachting zal dit belang in de nabije toekomst verder
stijgen. Schaalvergroting, innovatie en verdere specialisatie blijven de belangrijkste drijfveren voor de
verdere ontwikkeling van het glastuinbouwcomplex (Silvis en De Bont, 2005).

Tabel 8.1

Productiewaarde (mln.euro) glastuinbouw en paddestoelenteelt, 1990-2005

1990

1995

2000

2004

2005 (v)

Mutatie (%)

Glasgroente

1.173

1.067

1.259

1.100

1.200

9

Snijbloemen

1.480

1.614

2.086

2.137

2.220

4

769

865

1.149

1.421

1.530

8

3.422

3.546

4.494

4.658

4.950

6

182

245

316

265

235

-11

Pot- en perkplanten
Totaal glastuinbouw
Paddestoelenteelt

Bron: Productschap Tuinbouw.
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Tabel 8.2

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het glastuinbouwcomplexa),
2001-2004
Toegevoegde waarde
(factorkosten, mrd. euro)b)

Totaal glastuinbouwcomplex
aandeel in agrocomplexa)
Primaire productie

Werkgelegenheid
(1.000 aje)

2001

2004 (v)

2001

4,4

4,6

67,8

2004 (v)
66,8

20,1%

22,0%

16,0%

17,5%
47,0

3,0

3,1

46,9

Verwerking

-

-

-

-

Toelevering

1,1

1,2

16,0

14,6

Distributie

0,3

0,3

4,9

5,2

a) Op basis van binnenlandse grondstoffen, incl. paddestoelenteelt; b) in lopende prijzen.
NB: door revisie van de Nationale Rekeningen en methodologische veranderingen zijn de cijfers niet vergelijkbaar met
eerder gepubliceerde gegevens.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

8.1.2 Glasgroenten
Tomaat, paprika en komkommer zijn de belangrijkste in Nederland geteelde glasgroenten. Mondiaal
gezien is Nederland echter een kleine producent, landen als Turkije, Egypte en Spanje zijn veel groter.
Wel is Nederland na Spanje en Mexico de derde netto-exporteur van deze glasgroenten. Jaarlijks
wordt circa 70% van de in Nederland geteelde groenten, glas en vollegrond, uitgevoerd. Voor tomaat,
paprika en komkommer ligt dit percentage hoger. Een centrale rol in de afzet, import en (re-)export
van glasgroenten vervullen de handelshuizen, zoals The Greenery, Bakker Barendrecht en Haluco.
Hoewel The Greenery de belangrijkste speler in de Nederlandse groentehandel is, speelt het Europees
gezien een beperkte rol met een marktaandeel van minder dan 5%. In totaal waren in 2004 1.210
groothandelsbedrijven (export, import en binnenlandse groothandel) in groenten en/of fruit actief. De
binnenlandse groothandelsomzet bedroeg in 2005 zo’n 3.650 miljoen euro. Groenten en fruit worden
op de binnenlandse markt voornamelijk afgezet via de detailhandel (84%) en via de groothandel en/of
foodservice (Wijnands et al., 2004; Van den Berg, 2005; Silvis en De Bont, 2005; HBAG, 2006a). Een
uitgebreidere toelichting op de (glas)groente- en fruitketen is opgenomen in par. 9.1.

8
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Aandeel Duitsland in export toegenomen
De export van de belangrijkste glasgroenten vertoonde in 2005 een wisselend beeld. De uitvoer van
paprika’s steeg fors (10%), die van komkommer nam licht toe met bijna 2%. De export van tomaten
lag op ongeveer hetzelfde niveau als in 2004. De export van aubergine daalde met bijna 4%. De
export van glasgroenten naar Duitsland steeg bovengemiddeld, waardoor het belang van deze markt
nog verder toenam (figuur 8.1).
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Figuur 8.1

Aandeel (%) van de belangrijkste afzetlanden in de export van tomaat,
paprika en komkommer, 2005
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8.1.3 Snijbloemen en potplanten
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Nederland is niet alleen een belangrijke producent van sierteeltproducten, de Nederlandse bloemen
veilingen en exporteurs vervullen ook een belangrijke rol in de wereldwijde afzet van sierteeltproducten
(figuur 8.2.). Circa 80% van de Nederlandse kamerplantenproductie wordt via de bloemenveiling
afgezet. Bij snijbloemen is dit aandeel zo’n 88%. Van de snijbloemen en kamerplanten (binnenlandse
productie en import) die aan de veiling verhandeld worden, wordt circa 90 à 95% via de groothandel
afgezet. Slechts een klein deel gaat rechtstreeks naar de binnenlandse detailhandel. Steeds minder
snijbloemen en kamerplanten worden fysiek aan de veiling verhandeld. In plaats daarvan neemt de
directe handel tussen telers en groothandelaren toe, waarbij in veel gevallen de financiële transactie
nog wel via de veiling verloopt. Nederlandse groothandelaren zijn sterk exportgericht; circa 90%
van de handel wordt geëxporteerd en ongeveer 10% gaat naar de binnenlandse detailhandel. De
binnenlandse markt bestaat voor circa driekwart uit consumenten en voor ongeveer een kwart uit
bedrijven (Hamstra en Oosterwijk, 2005).
Bloemenveilingen: meer omzet door hogere prijzen
In 2005 nam de totale omzet van de gezamenlijke bloemenveilingen in Nederland met 4,3% toe tot
3.779 miljoen euro. In de voorgaande twee jaren bleef de omzetgroei beperkt tot 0,6%. Snijbloemen
waren met 64% van de totale omzet de belangrijkste productgroep, gevolgd door kamerplanten (29%)
en tuinplanten (7%). De omzetstijging is vooral toe te schrijven aan hogere prijzen. Ongeveer 30%
van de snijbloemen kwam uit het buitenland. Van alle sierteeltproducten die via de veiling verhandeld
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Figuur 8.2

Globaal overzicht sierteeltketen, 2005
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Bron: BBH, CBS, HBAG, PT en VBN.
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werden, nam het aandeel bemiddeling toe ten koste van afzet via de veilingklok. Bij kamerplanten werd
61% van de omzet via bemiddeling gerealiseerd, bij tuinplanten 54%, maar bij snijbloemen slechts
13%. Wel nam het virtueel veilen ofwel het kopen op afstand (KOA) toe. Bloemenveiling Aalsmeer
zette ruim 100 miljoen euro om via KOA. FloraHolland vestiging Naaldwijk wist de grens van 100
miljoen euro net niet te bereiken, toch werd met KOA een omzetstijging van 20% gerealiseerd. In 2005
zijn door een stijging van de omzet in combinatie met lagere kosten de financiële resultaten van de
bloemenveilingen verbeterd. Het voorlopige nettoresultaat van marktleider FloraHolland over 2005
bedraagt 5,4 miljoen euro. Voor 2006 gaat Bloemenveiling Aalsmeer uit van een omzetstijging van
3,5% en FloraHolland van 2% (FloraHolland, 2005; Anoniem 2006a; VBA, 2006; VBN, 2006).
Groei export pot- en tuinplanten groter dan van snijbloemen
De totale exportwaarde van bloemen en planten (inclusief uitgangsmateriaal) die via Nederland
werden verhandeld, bereikte in 2005 het record van 5.061 miljoen euro. De exportwaarde van
pot- en tuinplanten steeg met 6,5%, ruim twee keer zo veel als die van snijbloemen. De export van
uitgangsmateriaal nam met 2% af (figuur 8.2). Bij snijbloemen daalde de export naar Duitsland,
123

8.1

verreweg de belangrijkste exportbestemming, opnieuw (-3%). Toch was de top-3 van exportlanden,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, goed voor 63% van de exportomzet. Bij pot- en
perkplanten was dit percentage iets lager, 59%.
In de periode 2000-2005 was de groei van de exportwaarde van pot- en tuinplanten structureel
hoger dan van snijbloemen. Hierin spelen diverse factoren een rol. Zo lijkt de consument in
economisch mindere tijden de voorkeur te geven aan planten boven snijbloemen vanwege
de houdbaarheid. Daarnaast is de toegevoegde waarde, die deels in de exportstatistieken is
verdisconteerd, bij planten hoger dan bij bloemen. Bovendien is de Nederlandse concurrentiepositie
bij planten relatief sterk door het brede en diepe assortiment. Verder is bij snijbloemen de
concurrentie uit met name Afrika sterk toegenomen; mede daardoor staat de Nederlandse
handelsfunctie bij snijbloemen meer onder druk dan bij planten (HBAG, 2006b).
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Rendement groothandelaren en exporteurs onder druk
Ondanks de stijgende exportwaarde van bloemen en planten stonden de marges bij groothandelaren
en exporteurs in 2005 sterk onder druk. Vooral de hogere brandstofprijzen tikten hard door. Andere
kostenposten, zoals tolheffingen, arbeidskosten en fytosanitaire inspectiekosten, namen eveneens toe.
Bovendien vormden de dichtslibbende wegen een steeds groter probleem. De laatste drie jaar waren
met name kleine bedrijven, lijnrijders zonder of met één man personeel, genoodzaakt om te stoppen.
Andere bedrijven werden overgenomen. In totaal is het aantal exporteurs in 2005 met 50 gedaald tot
1.082. De komende tijd wordt met het oog op kostenreductie een verdergaande samenwerking en
bundeling in de branche voorzien. Naast schaalvergroting biedt ook verdergaande specialisatie op een
bepaald afzetkanaal in één of meerdere landen perspectief op hogere marges (HBAG, 2005; Roza,
2005; HBAG 2006c).
Nederlandse afzetkanalen in buitenland
Nederlandse exporteurs van snijbloemen leveren in de drie belangrijkste afzetlanden Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de meeste snijbloemen aan groothandelaren (30 tot 35%),
supermarkten (22 tot 30%) en bloemisten (16 tot 30%). In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
zijn cash & carry-bedrijven ook een belangrijk afzetkanaal. Bij de afzet van pot- en tuinplanten
daarentegen spelen tuincentra- en bouwmarkten een belangrijke rol. Via tuincentra- en bouwmarkten,
de importerende groothandel en supermarkt wordt 65 à 70% van de Nederlandse potplanten in
de genoemde drie landen afgezet. In Italië, het vierde afzetland, verloopt ruim 70% van de afzet
van sierteeltproducten via de importerende groothandel. Dit is vergelijkbaar met relatief nieuwe
afzetlanden, zoals Polen en Rusland. Het belang van tuincentra- en bouwmarktketens in de afzet is in
deze landen gering. Dit geldt ook voor supermarkten (HBAG 2006c).
8.1.4 Champignons
In 2005 is de productiewaarde van de paddestoelenteelt in Nederland opnieuw gedaald (tabel
8.1), vanwege een daling van de teeltoppervlakte en lagere opbrengstprijzen. Van de Nederlandse
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productie, 260 miljoen kilo in 2004, is circa 42% bestemd voor de versmarkt en circa 58%
voor de verwerkende industrie (Peters, 2005). De afzet van verse champignons verloopt via
verschillende handelshuizen, waaronder The Greenery, Banken, Limax en Heveco. De afzet van
conservenchampignons is sterk geconcentreerd; verreweg de belangrijkste spelers zijn Lutèce en
Prochamps. Op de Europese markt voor verwerking van diepgevroren champignons is VSC marktleider
met een aandeel van circa 30% (Rabobank, 2006). Een aantal van deze afzetorganisaties heeft zelf
ook één of meerdere productiebedrijven.
Verse champignons worden vooral op de Europese markt afgezet. Nederland ondervindt hier de
laatste jaren sterke concurrentie vanuit Polen, waar door schaalvergroting en professionalisering de
champignonteelt een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Polen is inmiddels, na Nederland, de
tweede producent van verse champignons in de EU en is daarmee Frankrijk voorbijgestreefd. In de
periode 2002-2004 verdubbelde de export van verse champignons uit Polen bijna (Peters, 2005). Met
name in Scandinavië verliest Nederland steeds meer terrein aan Polen. In totaal nam de Nederlandse
export van verse champignons in 2005 met 15% af tot bijna 83 miljoen kilo. De export naar het
Verenigd Koninkrijk, het belangrijkste afzetland met een aandeel van 48% in de export, nam nog iets
sterker af (18%). Een uitzondering vormde de export naar Duitsland, die een kleine plus noteerde
(1%) en in 2005 goed was voor 28% van de totale afzet. De export van oesterzwammen vertoonde in
2005 wel een lichte groei van ruim 2%. In totaal werd door Nederland binnen de EU 0,2 miljoen kilo
oesterzwammen afgezet. Belangrijkste afnemers waren Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met een
marktaandeel van respectievelijk 43% en 41% (PT, 2006).
In het eerste halfjaar van 2005 is de vraag naar zowel witte champignons als kastanjechampignons
gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2004. Gemiddeld werd per huishouden 1,2 kilo witte
champignons (+6%) en 65 gram kastanjechampignons (+32%) gekocht. De aangekochte hoeveelheid
oesterzwammen daalde met 9 gram tot 70 gram per huishouden (Van Akker, 2005).
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8.2 Structuur van primaire bedrijven
8.2.1 Glastuinbouw
Het areaal glastuinbouw is de afgelopen 35 jaar gegroeid van 7.370 ha in 1971 naar 10.540 ha in
2005 (figuur 8.3). De verwachting is dat het areaal glastuinbouw de komende jaren zal toenemen tot
zo’n 11.500 ha in 2015 (De Groot en Ruijs, 2004).
De uitbreiding van het glasareaal is volledig toe te schrijven aan de sierteelt, in de groenteteelt
is het areaal gekrompen van 5.275 ha in 1971 naar 4.430 ha in 2005. In 1971 was tomaat met
ruim 3.000 ha de belangrijkste glasgroente. In de loop van de jaren nam het belang van de teelt af,
wat samenhing met de kwaliteit van de tomaat (‘Wasserbomben’). Als reactie hierop is geïnvesteerd
in productvernieuwing resulterend in een grote variatie in rassen, type en smaken (tros-, cherry-,
pruimtomaat etc.). Hierdoor is het areaal tomaat weer gegroeid, tot 1.380 ha in 2005. In 1971 was
komkommer de tweede glasgroente in Nederland met 865 ha. Dit areaal is teruggelopen naar 630 ha
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in 2005. Grootste nieuwkomer van de afgelopen 35 jaar is paprika, van minder dan 50 ha in 1971 tot
rond de 1.240 ha anno 2005.
Het areaal snijbloemen onder glas is in de periode 1971-2000 meer dan vervijfvoudigd, van 715
ha naar 3.925 ha. Daarna nam het af tot 3.430 ha in 2005. De roos is nog steeds de belangrijkste
snijbloem, wel is het aandeel in het totale areaal gedaald van 65% in 1971 naar circa 25% in 2005. Tot
2000 is het areaal roos verdubbeld. Daarna is het areaal, met name kleinbloemige rozen, door sterke
concurrentie uit Afrika gedaald tot 780 ha in 2005. Bij chrysant, het tweede gewas, is min of meer
dezelfde ontwikkeling zichtbaar; een meer dan verdrievoudiging van het areaal tot de eeuwwisseling en
daarna een afname met enkele procenten per jaar. Het laatste jaar was de daling met 12% zeer sterk
en kwam het areaal chrysanten uit op zo’n 600 ha.
Bij pot- en perkplanten groeide het areaal van 215 ha in 1971 naar 1.925 ha in 2005. Het
afschaffen van het vergunningstelsel voor de sierteelt gaf begin jaren zeventig een grote impuls aan de
teelt. Bovendien was de rentabiliteit in de sierteelt gemiddeld beter dan in de groenteteelt.
Het areaal overig glas bestond in 1971 voornamelijk uit druiventeelt en overig fruit onder glas. In de
loop der jaren nam het areaal af. Met name door groei van het ondersteunend glas in de boomkwekerij
en de bloembollenteelt (broei bloembollen) steeg het areaal weer, tot 755 ha in 2005.

Figuur 8.3
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Areaal en aantal bedrijven met glastuinbouw, 1971-2005
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Aantal glastuinbouwbedrijven blijft dalen
Het aantal bedrijven met glas is sinds 1971 bijna gehalveerd, van 18.980 naar 8.600 (figuur 8.3).
Het aantal gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven daalde in dezelfde periode van ruim 11.000 naar
6.085. De grootste afname deed zich voor bij glasgroentebedrijven; van meer dan 5.500 begin jaren
zeventig naar zo’n 1.960 in 2005. In 2005 waren er 62 bedrijven met biologische glasgroenteteelt.
Het bijbehorende areaal, inclusief van bedrijven in omschakeling, nam met 4 ha toe tot 64 ha
(Biologica, 2006).
In 2005 waren er 2.765 snijbloemenbedrijven, tegen meer dan 4.400 bedrijven in 1971. Het aantal
pot- en perkplantenbedrijven is in 2005, met 1.360, weer op het niveau van begin jaren zeventig. Ook
in deze sector is de laatste jaren het aantal bedrijven gedaald, na aanvankelijke groei.
Verwacht wordt dat de daling van het aantal glastuinbouwbedrijven zich de komende jaren blijft
voortzetten. Gemiddeld wordt uitgegaan van een daling van 3,7% per jaar. Hiermee zal het aantal
glastuinbouwbedrijven in 2015 uitkomen op ruim 4.200 (Silvis en De Bont, 2005).
De afgelopen 35 jaar is de bedrijfsgrootte fors toegenomen. De gemiddelde oppervlakte glas in
de sierteelt was begin jaren zeventig nog geen halve hectare en in de glasgroenteteelt iets minder
dan een hectare. In 2005 bedroeg het oppervlak glas in de snijbloementeelt 1,3 ha, in de pot- en
perkplantenteelt 1,4 ha en in de glasgroenteteelt 2,3 ha. Naar verwachting zal de komende tien jaar
de bedrijfsgrootte groeien naar gemiddeld 2,5 ha glas, de spreiding in bedrijfsomvang zal echter groot
zijn (Silvis en De Bont, 2005).
Bedrijfshoofden in beeld
Parallel aan de stijging van de gemiddelde bedrijfsgrootte is de afgelopen jaren ook het aantal
bedrijven met een rechtspersoon, de zogenaamde NV’s en BV’s, toegenomen. Achterliggende redenen
voor deze keuze zijn onder andere de inperking van de aansprakelijkheid en de fiscale voordelen bij
hoge bedrijfswinsten. In 2005 had bijna 20% van de glastuinbouwbedrijven een rechtspersoon (tabel
8.3). In de pot- en perkplantensector was dit percentage met 26% het hoogst, gevolgd door de
snijbloemen- (18%) en de glasgroentesector (15%). Van de bedrijven groter dan 5 ha is meer dan de
helft een BV of NV. Bij bedrijven tussen de 3 en 5 ha is dit 37% en bij bedrijven tussen de 1 en 3 ha
21%. Van de bedrijven kleiner dan 1 ha is 10% een BV of NV.
Met het groter worden van de bedrijven neemt ook het aantal bedrijfshoofden per bedrijf toe. Voor
bedrijven met een rechtspersoon zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal bedrijfshoofden
per bedrijf. Op bedrijven kleiner dan 1 ha met een persoonlijke ondernemingsvorm is het aantal
bedrijfshoofden gemiddeld 1,6. Dit loopt op tot gemiddeld 2,6 bij bedrijven groter dan 5 ha (tabel 8.3).
De meeste bedrijfshoofden kunnen getypeerd worden als hoofdberoepers zonder nevenactiviteiten.
Slechts 6% van alle bedrijfshoofden heeft één of meerdere nevenactiviteiten; 70% van de
hoofdberoepers voert deze nevenactiviteiten uit in loondienst. Van de nevenberoepers is bijna 60% als
zelfstandige actief.
Van de bedrijfshoofden heeft 11% een afgeronde HBO-opleiding of universitaire opleiding. Over het
algemeen zijn de bedrijfshoofden van grotere bedrijven iets hoger opgeleid (tabel 8.3).
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Tabel 8.3

Verdeling (%) van bedrijfshoofden in de glastuinbouw naar hoofd- en
nevenactiviteiten en opleidingsniveau, 2005
Persoonlijke onderneming

Rechtspersoon

Totaal

<1 ha 1-3 ha 3-5 ha > 5 ha
Hoofd- en nevenactiviteiten
Aantal bedrijven

2.640

1.870

310

140

1.130

6.080

Totaal aantal bedrijfshoofden

4.170

3.580

730

350

1.130

9.960

84

94

95

93

91

90

10

3

3

4

6

6

6

2

2

3

3

4

w.v. zonder nevenactiviteiten (%)
met nevenactiviteiten
rustend agrariër
Hoogst genoten opleiding (%)
Afgeronde HBO of universiteit

8

11

19

16

13

11

Afgeronde MBO

50

60

57

64

50

54

Overig

42

29

24

20

37

36

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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Arbeidsvoorziening sterk afhankelijk van bedrijfsgrootte
Op glastuinbouwbedrijven kleiner dan 1 ha glas werd in 2004/2005 circa 64% van de arbeid verricht
door het ondernemersgezin. Op grotere bedrijven is dit percentage aanzienlijk lager (figuur 8.4).
Gemiddeld werkte op circa 30% van de glastuinbouwbedrijven de echtgenote mee. Van de vrouwelijke
bedrijfshoofden werkte 37% meer dan 38 uur in de week, bij de mannen 85%. Bij toename van de
bedrijfsgrootte neemt ook het aantal personeelsleden toe, zowel het regelmatige personeel als het
personeel dat onregelmatig op de bedrijven werkt. Ook het aantal dagen voor loonwerkers stijgt met
de bedrijfsomvang. Het gemiddeld aantal arbeidsjaareenheden op een glastuinbouwbedrijf bedroeg
6,4, variërend van 2,6 op bedrijven kleiner dan 1 ha glas tot 21,7 op bedrijven groter dan 5 ha glas.
Herstructurering glastuinbouw trager dan verwacht
Van oudsher zijn de glastuinbouwbedrijven in Nederland sterk geconcentreerd in het Westland
en in de omgeving van Aalsmeer. In de Nota Ruimte (VROM, 2004) zijn deze twee regio’s en de
omgeving Venlo aangewezen als greenport voor de glastuinbouwsector. Hierbij hebben de tien
landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), die al eerder aangewezen waren als projectlocaties voor
de glastuinbouw in het Bestuurlijk afsprakenkader herstructurering glastuinbouw (LNV, 2000), een
ondersteunende functie. Met dit beleid zet de rijksoverheid in op verdere concentratie van het areaal
glas, wat moet leiden tot behoud en versterking van de concurrentiepositie op langere termijn. Uit een
evaluatie van het ruimtelijk beleid blijkt dat de ontwikkelingen in de LOG’s in de periode 2000-2005
achter zijn gebleven bij de verwachtingen. Belangrijke oorzaken zijn: de ontwikkelingen gaan langzamer
dan voorzien, het inperken van het verspreid liggend glas blijkt lastig en binnen of nabij de tien locaties
was meer ruimte voor herstructurering en uitbreiding aanwezig (Kessel et al., 2005). Bovendien zoekt de
ondernemer meer en meer zijn eigen weg en laat hij zich steeds moeilijker sturen (Glami, 2005).
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Figuur 8.4

Arbeidsvoorziening op glastuinbouwbedrijven naar bedrijfsgrootte,
2004/2005
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8.2.2 Champignonteelt
In Nederland teelden in 1971 1.600 bedrijven paddestoelen, 35 jaar later zijn er nog 330 bedrijven
met paddestoelen over, waarvan 299 met champignons. De totale oppervlakte champignons nam
in dezelfde periode toe van 647.000 m2 naar 770.000 m2 (figuur 8.5). Op ongeveer 1 à 2% van het
areaal werd in 2005 biologisch geteeld (Biologica, 2006).
Doorgroeide compost als teeltmedium was in de jaren ’70 nog niet in beeld, pas in de jaren negentig
werd dit min of meer gangbaar. De laatste jaren schommelt het percentage bedrijven met doorgroeide
compost tussen de 95 en 98.
De laatste jaren is het aantal bedrijven met champignons fors gedaald, een tendens die zich naar
verwachting de komende jaren voortzet vanwege de sterke concurrentie. Het aantal bedrijven gericht
op de conservenindustrie zal sneller afnemen dan het aantal bedrijven voor de versmarkt. In 2015
zullen naar schatting nog ongeveer 130 bedrijven in Nederland actief zijn (Silvis en De Bont, 2005).
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Toename aantal NV’s en BV’s
De gemiddelde teeltoppervlakte per bedrijf is in de periode 1971-2005 toegenomen van circa 600 m2
naar ruim 2.400 m2. Parallel aan deze schaalvergroting is ook een toename van het aantal NV’s en BV’s
waarneembaar. Zo had in 2001 17% van de grotere bedrijven deze rechtspersoon, in 2005 was
dit al 22% van alle bedrijven (tabel 8.4). Van de bedrijven groter dan 10.000 m2 had zelfs 84% een
rechtspersoon. Van de bedrijven kleiner dan 1.000 m2 was dit slechts 4%.
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Figuur 8.5

Aantal bedrijven met champignons en aantal m2, 1971-2005
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Tabel 8.4

Verdeling (%) van bedrijfshoofden op paddestoelbedrijven naar hoofd- en
nevenactiviteiten en opleidingsniveau, 2005
Rechts
persoon

Totaal

3

69

315

Persoonlijke onderneming
<1.000 m2

1.000 2000 m2

2.000 5.000 5000 m2 10.000 m2 >10.000 m2

Hoofd- en nevenactiviteiten
Aantal bedrijven

116

82

40

Totaal aantal bedrijfshoofden

205

136

81

11

9

69

511

87

98

96

100

100

93

93

met nevenactiviteiten

9

2

4

0

0

7

6

rustend agrariër

4

0

0

0

0

0

2

Afgeronde HBO of universiteit

12

11

13

0

0

10

11

Afgeronde MBO

60

72

73

80

67

64

66

Overig

28

17

15

20

33

26

23

w.v. zonder nevenactiviteiten (%)

5

Hoogst genoten opleiding (%)

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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Figuur 8.6

Arbeidsvoorziening op paddestoelbedrijven naar bedrijfsgrootte,
2004/2005

100%

los
vrouw, personeel
man, personeel
vrouw, gezin
man, gezin

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

<1.000 m2 1.0002.000 m2

2.0005.000 m2

5.0005.000rechts10.000 m2 10.000 m2 persoon

persoonlijke onderneming

totaal

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Het aantal bedrijfshoofden per bedrijf varieert van bijna 1,8 bij bedrijven kleiner dan 1.000 m2
tot 3 op de grootste bedrijven (tabel 8.4). Het overgrote deel van de bedrijfshoofden heeft geen
nevenactiviteiten. Het merendeel van de telers heeft een afgeronde MBO-opleiding.

8
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Veel vrouwen werkzaam op paddestoelbedrijven
Meer dan de helft van de arbeid op paddestoelbedrijven, uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (aje’s),
werd in 2004/2005 verricht door vrouwen (figuur 8.6). Op een kwart van de bedrijven werkte ook de
echtgenote mee. Het gemiddeld aantal aje’s op paddestoelbedrijven bedroeg 6,1 en varieerde van 2,5
op bedrijven kleiner dan 1.000 m2 tot 13,4 op NV’s en BV’s.

8.3 Bedrijfsresultaten
8.3.1 Glastuinbouw
De prijsontwikkeling van de belangrijkste glasgroenten liep in 2005 sterk uiteen. Tot de stijgers
- ten opzichte van 2004 - behoorden komkommer (15%) en tomaat (30%). De prijzen voor paprika
waren ronduit slecht (-25%). Sterke concurrentie uit het Middellandse-Zeegebied, areaaluitbreiding
131
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in Nederland en een hogere productie per m2 waren hier debet aan. Bij de tomaat was de productie
per m2 in 2005 lager, komkommertelers behaalden gemiddeld dezelfde productie als in 2004. Voor
het gemiddelde glasgroentebedrijf resulteerde dit in hogere geldelijke opbrengsten per m2 (+4%).
Hiertegenover stond een gemiddelde stijging van de kosten met bijna 6% per m2. Met name de sterke
stijging van de gasprijs, met gemiddeld bijna 40%, tikte hard door. De verschillen tussen de bedrijven
zijn door de verschillende gascontracten echter zeer groot en lopen uiteen van gelijkblijvende prijzen
tot een 60% hogere commodityprijs (De Bont en Van der Knijff, 2005). Per saldo daalde de rentabiliteit
van glasgroentebedrijven met 2%-punten tot 88% (tabel 8.5). Dit is fors lager dan in het topjaar 2003,
toen de gemiddelde rentabiliteit op 106 uit kwam. Ook het gezinsinkomen uit bedrijf nam vorig jaar
sterk af. Aangevuld met inkomen van buiten het bedrijf kwam het totale gezinsinkomen uit op zo’n
17.000 euro. Dit was te weinig om in het levensonderhoud te kunnen voorzien en voor het voldoen van
belastingen en premies. Hierdoor werd per bedrijf gemiddeld 43.000 euro ontspaard.
Resultaten sierteeltbedrijven min of meer stabiel
De gemiddelde opbrengstprijzen van snijbloemen uit Nederland gingen in 2005 met ruim 4,5%
omhoog. Deze stijging was deels het gevolg van een lagere aanvoer van snijbloemen (-1,5%) en deels
van een licht prijsherstel voor enkele soorten, waaronder chrysant. De gemiddelde opbrengstprijs

Tabel 8.5
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Resultaten van glastuinbouwbedrijven naar type, 2001-2005
Glasgroenten

Snijbloemen

Potplanten
1.280

Kenmerken, 2005

a)

Aantal bedrijven

1.890

2.600

Oppervlakte glas per bedrijf (ha)

1,8

1,4

1,2

Nge per bedrijf

281

246

294

Ondernemers per bedrijf

1,78

1,88

1,71
101

Opbrengsten/kosten (%)
2001-2003

100

94

2004

90

92

97

2005 (r)

88

92

97

2001-2003

83,8

53,0

86,3

2004

42,2

48,2

67,0

9,0

44,0

61,0

23,5

-7,3

28,6

-9,5

-21,8

-4,7

-43,0

-26,0

Gezinsinkomen uit bedrijf (1.000 euro)

2005 (r)
Besparingen per bedrijf (1.000 euro)
2001-2003
2004
2005 (r)
a) Bedrijven tussen 16 en 1.200 ege.
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-11,0
Bron: Informatienet.
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voor rozen uit Nederland nam licht toe, waarbij opgemerkt moet worden dat de aanvoer van duurdere,
grootbloemige rozen nagenoeg onveranderd bleef en de aanvoer van goedkopere, kleinbloemige
rozen sterk daalde. Ook de aanvoer van kamerplanten aan de bloemenveilingen daalde (-1%). Wel
werden relatief meer duurdere planten verkocht, zoals orchideeën. Rekening houdend met deze
verschuiving in het assortiment is de gemiddelde opbrengstprijs voor kamerplanten met 3% gestegen.
De opbrengstprijzen voor tuinplanten, waartoe ook perkplanten behoren, stegen gemiddeld met 3,5%.
De meeste sierteeltbedrijven hadden net als de glasgroentebedrijven te kampen met hogere
gasprijzen. Daarnaast steeg de elektriciteitsprijs gemiddeld met 9%. De arbeidskosten namen
daarentegen door hogere CAO-lonen per 1 oktober 2005, bij min of meer gelijkblijvende
arbeidsinzet, slechts licht toe. De overige kosten gingen eveneens omhoog, uitgezonderd kosten
voor rente en afschrijving. Gemiddeld namen de kosten op sierteeltbedrijven ongeveer even
veel toe als de opbrengsten, waardoor de rentabiliteit uitkwam op hetzelfde niveau als in 2004.
Voor snijbloemenbedrijven was dit 92% en voor pot- en perkplantenbedrijven 97% (tabel 8.5).
Het gezinsinkomen uit bedrijf nam met een paar duizend euro af tot gemiddeld 44.000 euro op
snijbloemenbedrijven en 61.000 euro op pot- en perkplantenbedrijven. Het inkomen van buiten
bedrijf bedroeg op sierteeltbedrijven gemiddeld zo’n 3.000 tot 5.000 euro. Gemiddeld werd per
snijbloemenbedrijf 26.000 euro ontspaard. Dit is het hoogste bedrag van de afgelopen vijf jaar.
Op het gemiddelde pot- en perkplantenbedrijf werd voor het tweede achtereenvolgende jaar ontspaard,
terwijl de jaren daarvoor gemiddeld bijna 29.000 euro bespaard werd. De verschillen tussen de bedrijven
zijn echter groot. Over het algemeen zijn de bedrijfsresultaten van grotere bedrijven beter dan van kleinere
bedrijven, omdat deze meer kunnen profiteren van schaalvoordelen voor met name arbeid (RLG, 2006).
Grote spreiding totaal inkomen per gezin
Van het gezinsinkomen uit bedrijf moet op glastuinbouwbedrijven gemiddeld meer dan één gezin
rondkomen. Rekening houdend met het inkomen dat buiten bedrijf verdiend werd, bedroeg het
gemiddeld inkomen per gezin in 2005 circa 39.000 euro (figuur 8.7). Tussen de gezinnen zijn de
verschillen echter groot. Zo had circa 30% van de gezinnen in 2005 een negatief inkomen, terwijl
ongeveer 10% van de gezinnen een inkomen had van meer dan een ton. Deze sterke spreiding hangt
voornamelijk samen met de grote verschillen in gezinsinkomen uit bedrijf als gevolg van uiteenlopende
ontwikkelingen in de opbrengsten en kosten op de bedrijven, en in mindere mate met de spreiding in
inkomen van buiten het bedrijf.
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Bijna helft bedrijven heeft inkomen uit arbeid buiten bedrijf
Ruim 10% van het totale gezinsinkomen op kleine bedrijven bestaat uit inkomsten van buiten het
bedrijf, zoals inkomen uit arbeid en vermogen (tabel 8.6). Op grote bedrijven is dit aandeel beduidend
lager, nog geen 4%. Iets minder dan de helft van zowel kleine als grote bedrijven heeft inkomen uit
arbeid van buiten het bedrijf. Bij de middengroep is dit ongeveer twee derde van de bedrijven. Van alle
bedrijven met een aanvullend inkomen uit arbeid buiten bedrijf, is dit voor 80% van de bedrijven minder
dan 10.000 euro en voor 7% van de bedrijven meer dan 25.000 euro.
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Figuur 8.7

Verdeling (%) van het aantal gezinnen op glastuinbouwbedrijven naar totaal
gezinsinkomen per gezin, 2001-2005

gezinnen (%)

inkomen (x 1.000 euro)
100

100

hoger dan 100.000 euro
50.000 - 100.000 euro

80

80

60

60

40

40

20

20

0

2001

2002

2003

2004

2005 (r)

25.000 - 50.000 euro
0 - 25.000 euro
-25.000 - 0 euro
lager dan -25.000 euro
totaal gezinsinkomen
per gezin

0
Bron: Informatienet.
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Tabel 8.6

Inkomensvorming (1.000 euro) van glastuinbouwbedrijven naar
bedrijfsomvang, gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang
Klein

Midden

Groot

<150 nge

150-250 nge

>250 nge

42

25

33

100

Gezinsinkomen uit bedrijf

40,1

63,2

102,6

66,4

Inkomsten buiten bedrijf

4,7

6,0

4,1

4,8

w.v. arbeid

1,5

4,3

3,8

3,0

1,5

-1,1

-0,8

0,1

Aandeel bedrijven (%)

vermogen
overig

Totaal

1,6

2,8

1,2

1,8

Totaal gezinsinkomen

44,8

69,2

106,7

71,2

Idem per gezin

40,4

57,7

79,6

58,8
Bron: Informatienet.
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Vooral grote bedrijven investeren
Glastuinbouwbedrijven hebben de afgelopen jaren gemiddeld bijna 130.000 euro per jaar geïnvesteerd (tabel
8.7). Ongeacht de bedrijfsgrootte werd voornamelijk geïnvesteerd in werktuigen en installaties, waaronder
belichting, robotisering en mobiele teeltsystemen. De investeringen konden voor een groot gedeelte (63%)
met eigen middelen gefinancierd worden. De kleinste glastuinbouwbedrijven investeerden weinig en vooral
met eigen middelen. Op de bedrijven in de middengroep was het aandeel vreemd vermogen ruim 55%.
Deze groep bedrijven investeerde ook relatief veel in kasopstanden en gebouwen. De grootste bedrijven
investeerden het meest, voor twee derde met eigen middelen. De noodzaak voor glastuinbouwbedrijven om
voldoende eigen middelen te genereren is groot, omdat banken dit als voorwaarde stellen bij het financieren
van investeringsplannen. De spreiding in de kasstroom op de grote glastuinbouwbedrijven is groot en
varieert van 50.000 euro tot 300.000 euro. Bijna 60% van deze bedrijven investeert jaarlijks meer dan
100.000 euro per jaar om de moderniteit op peil te houden en het bedrijf uit te breiden.
Volgens cijfers van de AVAG, de branchevereniging van kassenbouwers, werd in 2005 circa 430 ha
aan nieuwe kassen gebouwd, iets minder dan in 2004 (Anoniem, 2006b). Ook voor de komende jaren
zitten weer diverse nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten in de pijplijn. Ongeveer 12% van de bedrijven gaf
aan investeringsplannen te hebben voor een nieuwe dan wel bestaande kas. De helft van de bedrijven
met investeringsplannen is groter dan 2 ha. Het aandeel glasgroente- en pot- en perkplantenbedrijven
onder de bedrijven met uitbreidingsplannen is beduidend hoger dan van de snijbloemenbedrijven
(AgriDirect, 2005). Wel zetten de in 2005 sterk gestegen energiekosten de bedrijfsresultaten flink
onder druk en daarmee de financiële ruimte om te investeren. Dit kan nadelig zijn voor de uitvoering van
investeringsplannen. Echter, de hoge energieprijzen maken investeringen in energiebesparende opties,
zoals schermen en (semi-) gesloten kassystemen sneller rendabel.

8
Tabel 8.7
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Herkomst en besteding van financieringsmiddelen (1.000 euro) per
glastuinbouwbedrijf naar bedrijfsomvang, gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang
Klein

Midden

Groot

<150 nge

150-250 nge

>250 nge

Totaal middelen

28,9

115,2

268,6

129,2

w.v. eigen middelen

24,8

49,2

178,0

81,3

4,2

66,0

90,6

47,9

Totaal bestedingen

28,9

115,2

268,6

129,2

w.v. investeringen

24,1

125,6

267,1

129,2

0,0

28,9

36,4

19,2

vreemde middelen

w.v. grond
		

gebouwen en kasopstanden

		

werktuigen en installaties

		

overig

Totaal

5,8

38,5

58,6

31,3

13,5

48,7

151,1

67,5

4,8

9,5

20,9

11,3

mutatie liquide middelen

0,1

12,9

24,0

11,1

overige bestedingen

4,8

-23,4

-22,5

-11,2
Bron: Informatienet.
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Omvang balanswaarde en samenstelling vermogen
De totale balanswaarde van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf bedroeg per eind 2004 1,7 miljoen euro
en varieerde van 807.000 euro voor kleine bedrijven tot bijna 3,1 miljoen euro op grote bedrijven. De
belangrijkste balansposten zijn de kassen inclusief installaties en machines (32%) en de grond (31%). Het
aandeel eigen vermogen in het totale bedrijfsvermogen (solvabiliteit) in de glastuinbouw bedroeg 52%.
De solvabiliteit is eveneens nauw gerelateerd aan de gemiddelde bedrijfsgrootte; zo is het aandeel eigen
vermogen op kleine bedrijven (68%) beduidend hoger dan op grote bedrijven (46%). Op ‘megabedrijven’,
groter dan 500 nge ofwel gemiddeld 3,5 ha glas, is dit percentage nog lager, circa 36. Ruim 12% van het
aantal glastuinbouwbedrijven kan op basis van het aantal nge’s getypeerd worden als megabedrijf. Overigens
worden de meeste van deze bedrijven binnen de sector niet als megabedrijf beschouwd (RLG, 2006).
De omvang en samenstelling van het vermogen is ook sterk gekoppeld aan de ondernemerscyclus,
die loopt van het moment van bedrijfsaanvaarding tot het moment van terugtreden. De solvabiliteit
van een startende onderneming is vaak laag; na verloop van tijd stijgt deze meestal om tot stilstand
te komen of zelfs weer te dalen door investeringen in schaalvergroting met vreemd vermogen. De
solvabiliteit van bedrijven van oudere ondernemers zonder bedrijfsopvolger, die veelal geleidelijk
afbouwen, is meestal hoog (Van der Meulen en Venema, 2005).
8.3.2 Champignonteelt

8
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Al enkele jaren staan de prijzen van champignons onder druk. Vanaf 2001 is de telersprijs van
champignons voor de versmarkt met gemiddeld 4,5% per jaar gedaald, van champignons voor
de verwerkende industrie gemiddeld met 8% per jaar. In 2005 zijn de prijzen van zowel verse
champignons (-5%) als champignons voor de industrie (-15%) opnieuw gedaald. De belangrijkste
oorzaak van de prijsdaling voor verse champignons is het grote aanbod op de West-Europese markt
uit met name Polen (par. 8.1.3). Bij conservenchampignons zijn de stagnerende afzetmarkt en de
ongunstige ontwikkeling van het verwerkingsrendement debet aan de prijsdaling. Ondanks een lichte
stijging van de productie nam de omzet per m2 gemiddeld met 5% af. De kosten daalden per m2
gemiddeld met 0,5%. Per saldo resulteerden deze ontwikkelingen in een daling van de rentabiliteit,
waarbij de rentabiliteit op bedrijven met industriechampignons sterker is gedaald dan op bedrijven die
telen voor de versmarkt. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf nam af tot 29.500 euro (tabel 8.8).
In 2005 werd gemiddeld circa 5.000 euro per bedrijf ontspaard. Terugblikkend tot 1990 kan 2005 tot
één van de slechtste jaren gerekend worden voor champignontelers.

Tabel 8.8

Resultaten van champignonbedrijven, 2002-2005

Opbrengsten/kosten (%)
Gezinsinkomen uit bedrijf (1.000 euro)
Besparingen per bedrijf (1.000 euro)

2002-2003

2004

94

93

2005 (r)
89

43,0

49,6

29,5

-5,6

11,9

-5,0
Bron: Informatienet.
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9
Opengrondstuinbouw
Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

productiewaarde opengrondstuinbouw gedaald, opengrondsgroenteteelt +10%
areaal bomen gestegen, areaal opengrondsgroenten, fruit en bloembollen afgenomen
vanaf 1971: aantal bedrijven met opengrondstuinbouw met 70% verminderd
ruim 4% van de bedrijven getypeerd als megabedrijf (groter dan 500 nge)
bijna 80% van de bedrijven heeft geen nevenactiviteiten
goede prijzen opengrondsgroenten, resultaten beter na aantal magere jaren
lagere fruitoogst, bedrijfsresultaten verbeterd
krimp in areaal bloembollen zorgt voor stijging resultaten
bedrijfsresultaten boomkwekerij opnieuw in mineur

9.1 Het opengrondstuinbouwcomplex
9.1.1 Algemeen
De productiewaarde van de opengrondstuinbouwsector daalde in 2005 met 2%, terwijl de
productiewaarde van de totale Nederlandse tuinbouw het afgelopen jaar met 2% toenam tot 7 miljard
euro (tabel 9.1). De grootste daling deed zich voor in de fruitteelt als gevolg van de kleinere fruitoogst.
Alleen in de opengrondsgroenteteelt steeg de productiewaarde dankzij hogere fysieke opbrengsten
per hectare en hogere prijzen. De laatste jaren kennen de twee belangrijkste productierichtingen,
boomkwekerij en bloembollenteelt, een vrij stabiele en vergelijkbare productiewaarde.
Het opengrondstuinbouwcomplex omvat naast de primaire sector ook de groente- en
fruitverwerkende industrie en de toeleverende en distribuerende bedrijven. De toegevoegde waarde
van dit complex bedroeg in 2004 1,8 miljard euro, een lichte stijging ten opzichte van 2001 (tabel
9.2). Het aandeel van de primaire sector hierin is met 66% aanzienlijk. De werkgelegenheid in het

Tabel 9.1
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Productiewaarde (mln. euro) opengrondstuinbouw in Nederland, 1990-2005
1990

1995

2000

2004

2005 (v)

Mutatie (%)

Opengrondsgroente (excl. uien)

463

434

363

350

385

10

Fruit

309

313

326

360

335

-7

Bloembollen

406

537

603

563

540

-4

Boomkwekerij

342

433

550

579

550

-5

1.520

1.717

1.842

1.852

1.810

-2

Totaal opengrondstuinbouw

Bron: Productschap Tuinbouw.
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Tabel 9.2

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het
opengrondstuinbouwcomplexa), 2001-2004
Toegevoegde waarde
(factorkosten, mrd. euro)b)

Werkgelegenheid
(1.000 aje)

2001

2004 (v)

2001

2004 (v)

1,7

1,8

36,9

38,0

aandeel in agrocomplex

7,8%

8,4%

8,7%

9,9%

Primaire productie

1,2

1,2

28,0

28,9

Verwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toelevering

0,4

0,5

7,2

7,4

Distributie

0,1

0,1

1,7

1,7

Totaal opengrondstuinbouwcomplex
a)

a) Op basis van binnenlandse grondstoffen; b) in lopende prijzen.
NB: door revisie van de Nationale Rekeningen en methodologische veranderingen zijn de cijfers niet vergelijkbaar met
eerder gepubliceerde gegevens.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

opengrondstuinbouwcomplex is de afgelopen jaren toegenomen, vooral vanwege een groei van de
werkgelegenheid in de boomteelt. In de nabije toekomst kan de betekenis van het complex toenemen
door de groeimogelijkheden van de boom- en bloembollenteelt (Silvis en De Bont, 2005).
9.1.2 Opengrondsgroenten
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De opengrondsgroentesector teelt veel verschillende gewassen. De voor Nederland belangrijkste
zijn: aardbei, asperge, bloemkool, prei, sluitkool, spruitkool en ijsbergsla. Op de Europese markt
is Nederland echter een bescheiden producent en zijn Zuid-Europese landen veel groter. Op de
belangrijkste exportmarkten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, ondervinden Nederlandse telers
ook veel concurrentie van binnenlandse producenten. Op deze markten geven de consumenten de
voorkeur aan in eigen land geteelde producten.
Organisaties als the Greenery, ZON, Haluco en Bakker Barendrecht spelen een centrale rol in de afzet,
import en (re-)export. De omzet in 2005 van the Greenery (groenten en fruit) bedroeg 1,9 miljard euro
en van ZON (groenten en fruit) 207 miljoen euro. In totaal waren in 2004 1.210 groothandelsbedrijven
(export, import en binnenlandse groothandel) in groenten en/of fruit actief. De binnenlandse
groothandelsomzet bedroeg in 2005 zo’n 3.650 miljoen euro. Naast afzetorganisaties nemen de
verwerkende industrie, zoals de conservenindustrie, en de snijderijen ook een groot gedeelte van de afzet
voor hun rekening. De meest voorbewerkte opengrondsgroente is boerenkool, waarvan circa 85% wordt
voorbewerkt. Op de binnenlandse markt worden groenten en fruit voornamelijk afgezet via de detailhandel
(84%). Voor verse groenten zijn supermarkten met een marktaandeel van 84% het belangrijkste
aankoopkanaal voor consumenten. Dit was in 1999 nog 73%. De groei van dit aandeel is vooral ten koste
gegaan van de verkoop via de groentewinkel en de markt (Van Akker, 2005; Van den Berg, 2005a; HBAG,
2006). Figuur 9.1 geeft een schematisch overzicht van de hoofdstromen in de (glas)groente- en fruitketen.
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Figuur 9.1

Globaal overzicht groente- en fruitketen, 2005

Opkweek
Groentezaden
138 ha
Opkweekmateriaal glasgroenten 141 ha
Importa)
Groenten 1.000 mln. kg
Fruit
2.180 mln. kg
Totaal
3.180 mln. kg

Export
Groenten 2.677 mln. kg.
Fruit
326 mln. kg.
Totaal
3.003 mln. kg.

Bedrijven
Areaal
Productiewaarde

Groente- en
Glasgroenten
1.960
4.430 ha
1.200 mln.

fruitteelt
Opengrondsgroenten
5.650
41.780 ha
385 mln.

Afzetorganisatiesc)

Industriea)
Groenten 529 mln. kg.
Fruit
123 mln. kg.
Totaal
652 mln. kg.

1.210 Groothandelsbedrijven

Detailhandelb)
Totaal
1.500 mln. kg.
Supermarkt groenten 84%, fruit 75%
Markt
groenten 6%, fruit 12%
a) Cijfers 2004; b) cijfers eerste halfjaar 2005; c) afzetorganisaties,
waaronder veilingen, handelshuizen, groothandelaren, exporteurs.

Fruit
1.810
18.600 ha
335 mln.

Foodservice/Grootverbruik
Totaal

285 mln. kg.

Bron: CBS, KCB, HBAG en PT.

Export naar Rusland groeit
Het totale uitvoervolume van verse groente schommelt al jaren rond de 2,5 miljoen ton. De uitvoer van
de twee belangrijkste opengrondsgroenten (spruitkool en witte kool) was in 2005 56.000 ton. Voor
witte kool betekende dit een stijging van 12% ten opzichte van 2004, voornamelijk door de toename
van de export naar Rusland, een groeimarkt. Bijna 60% van de belangrijkste gewassen ging in 2005
naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (PT/KCB, 2005).
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9.1.3 Fruit
Nederland is mondiaal gezien, met een aandeel van circa 1% in de totale appel- en perenproductie,
een bescheiden producent. Verreweg het belangrijkste productieland is China, op grote afstand
gevolgd door de Verenigde Staten, Turkije, Polen en Italië. Qua handel is Nederland belangrijker. In
de wereldwijde exportstromen van appels en peren (inclusief re-export) verhandelen Nederlandse
exporteurs 6% van de totale appelproductie en 12% van de totale perenproductie. Organisaties als
Fruitmasters, the Greenery, veiling Zaltbommel en fruitveiling Zuid-Limburg hebben een belangrijke
rol in de afzet van fruit. De omzet in 2005 van Fruitmasters bedroeg 233 miljoen euro, van veiling
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Zaltbommel (groenten en fruit) 27,1 miljoen euro en van fruitveiling Zuid Limburg 13,5 miljoen euro.
Via deze vier afzetorganisaties werd circa 60% van het Nederlandse fruit afgezet (CBS, 2003).
Handelshuizen zoals Bakker Barendrecht waren verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de afzet.
De overige 10% werd afgezet via directe verkoop aan consumenten en overige afzetkanalen. Deze
verdeling is de laatste jaren niet drastisch veranderd. De nieuwe appelrassen, Kanzi, Greenstar, Autento,
Junami, Wellant en Rubens, kunnen het afzetpercentage van de belangrijkste vier afzetorganisaties nog
vergroten, daar deze rassen alleen onder regie van Fruitmasters en Inovafruit verkocht mogen worden.
Voor fruit zijn de supermarkten met een marktaandeel van 76% het belangrijkste aankoopkanaal voor
consumenten (figuur 9.1) (Van Akker, 2005; Van den Berg, 2005a,b; HBAG, 2006).
Steeds meer export van peren
In 2005 werd 145 miljoen kilo Nederlandse appels uitgevoerd, 6% minder dan in 2004 vanwege een
lagere productie. Voor appels blijft Duitsland het belangrijkste exportland (figuur 9.2), maar in de periode
2002-2005 nam het aandeel af van 57 naar 45%. Deze daling is mede het gevolg van het instorten van
de markt voor Jonagored en Jonagold, rassen die veel naar Duitsland werden uitgevoerd (PT/KCB,2005).
Consumenten geven de voorkeur aan andere appelrassen. In dezelfde periode nam het belang van de
export naar Frankrijk toe van 8 naar 14% en naar het Verenigd Koninkrijk van 2 naar 8%.
De export van Nederlandse peren (voornamelijk Conference) groeit in tegenstelling tot die van
appels al jaren. In 2002 bedroeg de export 84 miljoen kilo, in 2005 159 miljoen kilo. De afgelopen
jaren was het Verenigd Koninkrijk het belangrijkste afzetland (figuur 9.2). In 2005 daalde de export van
peren naar Rusland met circa 20% ten opzichte van 2004, omdat Rusland tijdelijk de grens sloot voor
Nederlandse producten (PT/KCB,2006).

Figuur 9.2

9

Aandeel (%) van de belangrijkste afzetlanden in de export
van appel en peer, 2005
Appel (145 mln. kg)

9.1

5%

5%

Peer (159 mln. kg)

16%

7%

5%

7%

7%
8%

13%

14%

45%
Duitsland
Frankrijk
Ver. Koninkrijk
België/Luxemburg
Zweden
Finland

11%

30%
13%
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Rusland
Denemarken
Noorwegen
Overig

Bron: PT/KCB.
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9.1.4 Bloembollen
De structuur van de Nederlandse bloembollenproductie en -afzetketen is in de kern nauwelijks aan
verandering onderhevig. Qua productie staat de sector op eenzame hoogte in de wereld. Klimaat
en bodemkwaliteit zorgen voor ideale groeiomstandigheden die internationaal zeldzaam zijn. De
centrumfunctie die in Nederland is gegroeid, draagt bij aan de wereldwijde regie in de teelt en afzet van
bloembollen. De aanhoudende malaise in de droogverkoop heeft nog niet geleid tot aanpassingen hierin.
Enkele tientallen bedrijven houden zich bezig met de veredeling (figuur 9.3). Een beperkt aantal
bedrijven, met name bij lelies, is hierin volledig gespecialiseerd. Bij andere bedrijven gaat veredeling
gepaard met teelt van of handel in bloembollen. Bollenteelt vindt in belangrijke mate plaats op
gespecialiseerde bedrijven (het Noordelijk Zandgebied, Flevoland), al of niet in combinatie met de teelt
van bolbloemen (West-Friesland, Bollenstreek), zomerbloemen of vaste planten (Bollenstreek). Een
tweetal grote in- en verkoopbureaus (CNB en Hobaho) bemiddelen in de handel. Na verwerking worden
deze wereldwijd door tientallen gespecialiseerde handelsbedrijven afgezet.
Van de totale bloembollenproductie belandt een derde in de droogverkoop, grotendeels bestemd
voor de export. De export staat al jaren onder druk en is in 2005 met 4% verder afgenomen tot 610
miljoen euro. Tweederde van de bloembollen komt via de broeierij als snijbloem op de markt. Hiermee
kan de bloembollensector profiteren van de ontwikkelingen in de snijbloemensector.
Figuur 9.3

Globaal overzicht bloembollenketen, 2005

Veredeling:
enkele tientallen bedrijven

Overige toeleveranciers

Teelt van bollen, 2180 bedrijven
Productiewaarde 2005: 540 mln. euro
10%

50%

9

40%
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In- en verkoopbureaus
Groothandel
Exportwaarde 2005: 610 mln. euro
24%
Bolbloementeelt
binnenland
(2,5 mrd. stuks)

1%

42%

33%

Droogverkoop
binnenland

(0,1 mrd stuks)

Bolbloementeelt
buitenland
(3,8 mrd. stuks)

Droogverkoop
buitenland

(3,1 mrd stuks)

Bron: CBS, PT, VBN,
bewerking LEI.
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Greenport Duin- en Bollenstreek
Het merendeel van de niet-primaire bedrijven en organisaties die deel uitmaken van het bloembollen
complex is gevestigd in de Duin- en Bollenstreek, het oudste bollenproductiegebied van Nederland.
Als gevolg van de uitbreiding van de teelt en de ruimtelijke druk in de Duin- en Bollenstreek bevindt
het overgrote deel van de bollenproductie zich inmiddels buiten deze regio. In de Nota Ruimte van het
ministerie van VROM (2004) is de streek aangewezen als Greenport. Daarmee is een belangrijk signaal
gegeven door de Rijksoverheid dat de tuinbouwfunctie in deze regio behouden moet blijven en versterkt
moet worden. Niettemin blijft de verstedelijkingsdruk op het gebied onverminderd hoog. Speculatie
op toekomstige bestemmingswijzigingen drijft grondprijzen op en vermindert de grondmobiliteit sterk.
Dit remt de noodzakelijke schaalvergroting op de primaire bloembollenbedrijven en belemmert het
aantrekkelijk maken van het landschap. Inmiddels is een visie op de ontwikkeling van de Greenport Duinen Bollenstreek uitgekomen, waarin de noodzaak tot herstructurering wordt onderbouwd. Voorwaarde
voor een succesvolle herstructurering is het doorbreken van de beperkte grondmobiliteit. Uitstel van
herstructurering kan deze Greenport in een neerwaartse spiraal brengen, met grote gevolgen voor het
Nederlandse bollencomplex en de structuur van de productie- en afzetketen in de bollenteelt.
9.1.5 Bomen
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Via diverse kanalen kan de consument heesters, coniferen, vaste planten en andere boomkwekerij
producten kopen. De hovenier levert het breedste assortiment van hoge kwaliteit en betrekt zijn
producten rechtstreeks van de boomkweker of de handelaar. Het tuincentrum is ook een belangrijk
afzetkanaal, maar met een beperktere keus. Voor prijskrakers kan de consument terecht bij
bouwmarkten en hypermarkten, maar de keus is dan zeer beperkt.
Niet alle bomen worden voor de consument geproduceerd. Vruchtboomtelers produceren voor
fruittelers, een aantal rozenkwekers voor de snijrozenteelt. Telers van bos- en haagplantsoen en van
laan- en parkbomen telen voornamelijk voor overheden. De afzet van deze producten loopt veelal via
groothandelsbedrijven.
Profilering afzetcentra
Vijfenzestig procent van de productie gaat de grens over. De totale export van boomkwekerijproducten
is in 2005 opnieuw gedaald, met 5% tot 405 miljoen euro. De boomkwekerijketen blijft daarmee onder
druk staan, omdat ook in het buitenland de concurrentie hevig is. Daarnaast neemt het belang van
impulsaankopen, met name op de consumentenmarkt, steeds verder toe. Het toenemende aandeel
van bouwmarkten in de afzet van boomkwekerijproducten houdt ook een risico in. Het verkopen van
boomkwekerijproducten behoort immers niet tot de kernactiviteiten van bouwmarkten en brengt op
middellange termijn onzekerheid voor de afzet met zich mee.
De regio Boskoop, belangrijkste concentratiegebied voor de consumentenmarkt, is aangewezen als
Greenport. Een visie op de toekomst nadert zijn voltooiing. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan praktische
initiatieven om voordeel te halen uit de nabijheid van telers en handelaren in een relatief klein gebied.
De oprichting van Greenpark Boskoop, waarin ook de Boskoopse veiling gevestigd zal worden, is
bijvoorbeeld bedoeld om een veelheid van handelsgerelateerde activiteiten te bundelen. Ook in andere
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gebieden wordt gewerkt aan soortgelijke initiatieven, zoals het centrum voor laan- en parkboomteelt in
de Midden-Betuwe.

9.2 Structuur van primaire bedrijven
Het aantal bedrijven met opengrondstuinbouwgewassen daalde in 2005 met 6% tot 14.780 (figuur
9.4). De daling deed zich voor in alle sectoren, het sterkst bij de opengrondsgroentebedrijven. Het
totale areaal opengrondstuinbouw nam in 2005 af met 1.200 ha. In een tijdsbestek van 35 jaar is het
aantal bedrijven met opengrondstuinbouwgewassen met 70% gedaald. In dezelfde periode daalde
de totale oppervlakte opengrondstuinbouw met 6% tot 101.410 ha. De gemiddelde bedrijfsomvang
is fors toegenomen van 2 ha tot 7 ha. De verschillen tussen de sectoren zijn echter groot. Zo is het
areaal fruit bijna gehalveerd en het areaal boomkwekerijgewassen bijna verdrievoudigd. In 2005 waren
er 6.470 gespecialiseerde groente-, fruit-, bloembollen- en boomteeltbedrijven met een gemiddelde
bedrijfsomvang van 126 nge. De verwachting voor de komende tien jaar is dat het aantal bedrijven
jaarlijks met gemiddeld 2,5% zal dalen tot 5.000 in 2015 (Silvis en De Bont, 2005).
Uit een studie van de Raad voor het Landelijk gebied (2006) naar megabedrijven, gedefinieerd
als bedrijven groter dan 500 nge, blijkt dat ruim 4% van de opengrondstuinbouwbedrijven tot deze
categorie behoort. In doorsnee zijn deze bedrijven ruim 7,5 keer zo groot als het gemiddelde bedrijf.
Megabedrijven zijn verantwoordelijk voor ruim 30% van de productie.
Opengrondsgroenten
Het areaal opengrondsgroenten daalde in 2005 tot 41.800 ha. Met circa 41% van het totale
areaal opengrondstuinbouw beslaat de groenteteelt nog altijd het grootste deel hiervan (figuur
9.4). De teelt is met name in West-Friesland, de Noordoostpolder, het westen en zuidoosten van
Brabant en Noord Limburg sterk vertegenwoordigd. Er waren in 2005 ongeveer 5.650 bedrijven
met opengrondsgroenten, waarvan 19% als gespecialiseerd te boek stonden. De gespecialiseerde
bedrijven teelden slechts 28% van het totale areaal opengrondsgroenten. Deze bedrijven produceren
hoofdzakelijk voor de versmarkt en telen arbeids- en kapitaalsintensieve gewassen als aardbeien,
asperges, bospeen, diverse koolsoorten, prei en sla. Een groot gedeelte van het totale areaal
opengrondsgroenten betreft extensieve gewassen als schorseneren, spinazie, stambonen, tuinbonen,
was- en winterpeen en witlofwortelen. Deze gewassen worden voornamelijk op akkerbouwbedrijven
op contract geteeld voor de verwerkende industrie (De Bont en Van der Knijff, 2005). Een gemiddeld
gespecialiseerd opengrondsgroentebedrijf was 89 nge groot (circa 10 ha). Slechts 10% van de
bedrijven valt met meer dan 200 nge onder de noemer grootschalig (figuur 9.5). Deze bedrijven zijn
wel verantwoordelijk voor 45% van de totale productie (figuur 9.6).
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Fruit
In een periode van 35 jaar is het areaal fruitbomen met 49% gedaald tot 18.600 ha, vooral vanwege
een afname van de oppervlakte appel die in 2005 onder de 10.000 ha zakte (figuur 9.4). De laatste
vijftien jaar is 40% van de appelbomen gekapt vanwege grote internationale concurrentie en terugloop
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Figuur 9.4

Areaal en aantal bedrijven met opengrondstuinbouw, 1971-2005
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van de binnenlandse consumptie. Bij peren is in dezelfde periode het omgekeerde het geval. Door
de betere prijsvorming en de populariteit van het ras Conference in het buitenland is het areaal met
30% toegenomen tot 6.640 ha. Het areaal kleinfruit, voornamelijk bessenteelt, is sinds 1992 bijna
verdubbeld tot boven de 1.200 ha in 2005.
De gemiddelde bedrijfsomvang bedroeg in 2005 64 nge (bijna 9 ha). Het areaal fruit concentreert
zich in de Betuwe, de Flevopolder en Zeeland. Een groot deel van de 1.800 fruitteeltbedrijven is
relatief klein, maar ook in deze bedrijfstak zet de schaalvergroting langzaam door (figuur 9.5). De
bedrijven groter dan 100 nge waren in 2005 verantwoordelijk voor 45% van de totale fruitproductie
(figuur 9.6).
Het areaal biologisch hardfruit (appels en peren) en hardfruit in omschakeling is met 440 ha stabiel
gebleven. De teelt vindt plaats op 30 bedrijven (Biologica, 2006).
Bloembollen
Het totale areaal bloembollen daalde in 2005 wederom, tot 23.000 ha. De daling komt voor
een belangrijk deel op het conto van het grootste gewas, tulpen (-500 ha). De sector reageert
hiermee op de slechte marktsituatie van de afgelopen jaren. Ondanks de krimp in het areaal sinds
2004 is het areaal bloembollen de afgelopen 30 jaar sterk gegroeid, met ruim 80%. Het aantal
bloembollenbedrijven daalde in dezelfde periode met 60% tot 1.060. De gemiddelde bedrijfsomvang
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Figuur 9.5

Verdeling (%) van het aantal gespecialiseerde
opengrondstuinbouwbedrijven naar bedrijfsomvang (nge), 2005
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was in 2005 271 nge (ruim 16 ha). De groei in bedrijfsomvang is de laatste jaren enigszins afgevlakt.
Ruim 40% van de bedrijven is groter dan 200 nge en valt onder de noemer grootschalig (figuur 9.5).
Op deze bedrijven vindt meer dan 80% van de productie plaats (figuur 9.6).
Boomkwekerijgewassen
Het areaal boomkwekerijgewassen steeg in 2005 met 7,5% tot 14.780 ha (figuur 9.4). Alle
gewasgroepen, met uitzondering van de pot- en containerteelt voor de consumentenmarkt,
droegen bij aan de toename (De Bont en Van der Knijff, 2005). De bijna continue stijging van het
areaal in de afgelopen 35 jaar ging tot 2000 gepaard met een toename van het aantal bedrijven
met boomkwekerijgewassen. Daarna is dit aantal met 20% gedaald tot 4.150 in 2005. De daling
van het aantal gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven beperkte zich tot 10%. De toenemende
schaalvergroting in combinatie met professionalisering van de sector maakt verlaging van de kostprijs
van mogelijk. Hierdoor is het voor niet-gespecialiseerde bedrijven minder aantrekkelijk geworden om
boomkwekerijproducten te telen, en kunnen kleinschalige gespecialiseerde bedrijven de concurrentie
niet meer aan. De boomkwekerij heeft kunnen profiteren van de gestegen welvaart, waardoor de
burger meer geld te besteden had, en aan de toegenomen belangstelling voor tuinieren. De tuin
als verlengstuk van de huiskamer werd daarmee trendgevoelig. Daarnaast is de boomkwekerij ook
gegroeid omdat de relatieve hoge toegevoegde waarde per ha en een lage toetredingsdrempel

9
9.2

145

9.2

Figuur 9.6

Verdeling (%) van de productie op gespecialiseerde
opengrondstuinbouwbedrijven naar omvang (nge), 2000-2005
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de bedrijfstak aantrekkelijk maakte voor omschakeling van opengrondsbedrijven met een lage
winstgevendheid of bedrijven die niet konden uitbreiden.
De boomkwekerij concentreert zich rond Boskoop, Zundert, Haaren, Opheusden en Horst aan de
Maas. De gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven - met bijna 85% van het areaal - hadden in 2005
een gemiddelde bedrijfsomvang van 126 nge (bijna 5 ha). De groep bedrijven groter dan 200 nge is
de laatste jaren sterk gegroeid (figuur 9.5). Bijna 60% van de totale productie is afkomstig van deze
bedrijven (figuur 9.6).
Nevenactiviteiten concentreren zich op kleine bedrijven
In 2005 waren er 8.360 opengrondstuinbouwbedrijven, waarvan bijna 9% met een rechtspersoon, de
NV’s en BV’s (tabel 9.3). Deze groep bedrijven heeft een aandeel van 23% in de totale productie. Het
zijn de gemiddeld grotere bedrijven die kiezen voor een NV of BV. Motieven die hierbij spelen zijn de
inperking van de aansprakelijkheid en fiscaal voordeel bij hogere bedrijfswinsten. De bloembollensector
heeft relatief gezien de meeste rechtspersonen (15%). Met het groter worden van de bedrijven neemt
ook het aantal bedrijfshoofden per bedrijf toe. Op de bedrijven kleiner dan 16 nge is het aantal
bedrijfshoofden gemiddeld 1,2. Bij bedrijven groter dan 100 nge is dit opgelopen tot gemiddeld 1,8.
Bijna 80% van de bedrijfshoofden is hoofdberoeper zonder nevenactiviteiten. Op de allerkleinste
bedrijven heeft één op de drie bedrijven nevenactiviteiten buiten het bedrijf (tabel 9.3). Binnen de
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Tabel 9.3

Verdeling (%) van bedrijfshoofden in de opengrondstuinbouw naar
hoofd- en nevenactiviteiten en naar opleidingsniveau, 2005
Persoonlijke onderneming

Rechtspersoon

Totaal

< 16 nge 16-40 nge 40-100 nge > 100 nge
Hoofd- en nevenactiviteiten
Aantal bedrijven

1.250

1.590

2.480

2.340

720

8.360

Totaal aantal bedrijfshoofden

1.530

2.160

3.840

4.480

720

12.710

47

67

82

89

83

78

met nevenactiviteiten

34

27

15

8

13

17

rustend agrariër

19

6

3

3

4

6

9

8

10

14

15

11

Afgeronde MBO

44

50

56

62

57

55

Overig

47

42

34

24

28

34

w.v. zonder nevenactiviteiten (%)

Hoogst genoten opleiding (%)
Afgeronde HBO of universiteit

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

sector komt dit het meest voor op de fruitbedrijven (39%). Het gaat voornamelijk om ondernemers
die het merendeel van de tijd besteden aan een zelfstandig beroep, met het agrarische bedrijf als
nevenactiviteit. Bovendien telt deze groep bijna 20% rustende agrariërs die relatief gezien het meeste
voorkomen op fruitbedrijven vanwege de matige perspectieven. Ook op de bedrijven in de groep
16-40 nge komen nog vrij veel nevenactiviteiten voor. Het gaat hierbij om activiteiten in loondienst
bij anderen en ondernemers met een zelfstandig beroep. Bij de grotere bedrijven zijn de meeste
bedrijfshoofden volledig gericht op het eigen bedrijf. Dit speelt het sterkst op de bloembollenbedrijven.
Het opleidingsniveau van de bedrijfshoofden in de opengrondstuinbouwsector komt overeen met
dat op alle land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Op het merendeel van de bedrijven heeft het
bedrijfshoofd een afgeronde middelbare beroepsopleiding (tabel 9.3). Naarmate de bedrijfsomvang
toeneemt, stijgt het opleidingsniveau. Opvallend is het aandeel van 9% hoog opgeleiden op de kleinste
bedrijven in de opengrondsgroentesector.
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Arbeidsvoorziening
Op de kleinste bedrijven werd in 2005 85% van de arbeid verricht door het ondernemersgezin
(figuur 9.7). Met het toenemen van de bedrijfsomvang daalt dit percentage aanzienlijk, tot 10% op
de bedrijven met een rechtspersoon. De bloembollenbedrijven maken - gegeven hun gemiddeld
grotere bedrijfsomvang - relatief gezien het meeste gebruik van personeelsleden, al dan niet in vast
dienstverband. Het gemiddelde aantal arbeidsjaareenheden op de opengrondstuinbouwbedrijven
bedroeg 3,3. Het varieerde van 1,1 op bedrijven kleiner dan 16 nge, tot 8,9 op bedrijven met een
rechtspersoon (gemiddelde omvang 340 nge).
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Figuur 9.7

Arbeidsvoorziening op opengrondstuinbouwbedrijven naar
bedrijfsomvang (nge), 2005
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9.3 Bedrijfsresultaten
9.3.1 Opengrondsgroenteteelt
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Dankzij betere prijzen en goede opbrengsten per hectare behaalden de groentebedrijven in 2005 een
beter resultaat dan afgelopen jaren. Gemiddeld lagen de prijzen 20% hoger dan in 2004, wat mede
mogelijk werd gemaakt door een krimp van het areaal in Nederland en Europa. Het areaal spruitkool
en prei daalde in Nederland in 2005 met 10%. In Duitsland nam het areaal ijsbergsla en witte kool af
met meer dan 10%. De relatief lange winter heeft gezorgd voor hogere prijzen voor wintergroenten. De
grotere oogst leidde wel tot hogere aflever- en arbeidskosten. Anderzijds namen de bewaarkosten af
vanwege een vlotte afzet. Dankzij goede weersomstandigheden was de infectiedruk laag en daalden
de gewasbeschermingskosten. Al met al zijn de totale kosten van bedrijven niet gestegen ten opzichte
van 2004. De geraamde rentabiliteit van het gemiddelde bedrijf komt uit op een niveau van 90-95%
(tabel 9.4). Het gezinsinkomen uit bedrijf ligt in 2005 tussen de 60.000-70.000 euro. Na drie jaren van
ontsparingen zijn weer besparingen mogelijk.
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Investeringen
De blijvers met financiële ruimte om te investeren gaan verder met schaalvergroting. Dit is noodzakelijk
om de concurrentie binnen Europa het hoofd te bieden. Bedrijven specialiseren zich steeds verder om
jaarrond aan de afnemers te kunnen leveren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke
technieken om het hoge verbruik van spoelwater terug te dringen, onder andere door toepassing van
recirculatie.
De slechte resultaten van de laatste jaren hebben geleid tot een afname van het aantal leningen,
terwijl de aflossingen op de bestaande leningen gewoon doorgaan. Het financieringsvolume is
het afgelopen jaar fors gedaald. Daarnaast hebben de bedrijven ook een beroep gedaan op het
spaartegoed bij de bank (Rabobank, 2006).
9.3.2 Fruitteelt
In Nederland was de oogst van appelen 359 miljoen kilo, bijna 18% minder dan het goede oogstjaar
2004. De perenoogst lag 7 procent lager en kwam uit op 195 miljoen kilo. De extreme vorst begin
maart 2005 is een belangrijke reden voor het achterblijven van de productie. Ondanks de hogere
productie in het buitenland verliep de afzet goed. Gemiddeld waren de appelprijzen in Nederland circa
10% hoger dan in 2004, voor peren circa 20%. Vooral de prijzen voor industriefruit waren beter.
Door de lagere oogst vielen de arbeidskosten mee. De bewaarkosten zijn, ondanks de stijging van
de energieprijzen, nauwelijks toegenomen vanwege de lagere fruitvoorraden. Bedrijven die hebben
geïnvesteerd in de nieuwe appelrassen zien de kosten voor plantmateriaal stijgen. De lage rentestand
houdt de financieringslasten laag. De rentabiliteit steeg door al deze ontwikkelingen gemiddeld licht
naar 82-87% (tabel 9.4). Het gezinsinkomen uit bedrijf en de besparingen namen ook toe.

Tabel 9.4

a)

Resultaten van opengrondstuinbouwbedrijven naar type, 2001-2005
Opengrondsgroenteteelt

2001-2003
2004

9

Fruitteelt

Bloembollenteelt

Boomteelt

85

81

95

91

79

80

90

89

90-95

82-87

91-95

85-89

33

54

61

9.3

Opbrengsten/kosten (%)

2005 (r)

Gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer (1.000 euro)
2001-2003
2004
2005 (r)
a) Bedrijven tussen 16 en 1.200 ege.

35
23

33

23

58

60-70

33-43

30-40

50-60

Bron: Informatienet.
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Minder uitbreidingsplannen
Als gevolg van de magere resultaten van de afgelopen jaren is de animo onder fruittelers
voor uitbreiding van hun bedrijf gering. De bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de
investeringsplannen, het zijn de grotere bedrijven die de mogelijkheden hebben om te groeien.
Investeringen op deze bedrijven vinden plaats in nieuwe appelrassen en uitbreiding van het areaal
peer. Dit jaar bestaat 40% van de nieuwe appelinplant uit nieuwe rassen. Om de nadelige gevolgen
van hagelschade voor de productie en kwaliteit te verminderen, wordt geïnvesteerd in hagelnetten.
Het aantal leningen stabiliseerde zich het afgelopen jaar. Het spaartegoed bij de bank daalde licht
(Rabobank, 2006).
9.3.3. Bloembollenteelt
De matige marktsituatie in de bollenteelt van de afgelopen jaren liet ook in 2005 zijn sporen na. Zowel
het areaal als de export van bloembollen daalde. De oogst van voorjaarsbloeiers, zoals tulp en narcis,
en van zomerbloeiers, zoals lelie en gladiool, was normaal. De prijzen van voorjaarsbloeiers waren
matig, van crocus en narcis zelfs slecht. Met name de afzet voor de droogverkoop blijft zorgelijk;
de afzet voor de bolbloementeelt is beter. Bij de zomerbloeiers was de prijsvorming beter. Met
name telers van de Oriental lelie hadden een goed seizoen. Wel is de prijsvorming van lelies sinds
eind december 2005 opnieuw verslechterd. De inkrimping van het aanbod lijkt veel meer aan het
marktevenwicht te hebben bijgedragen, dan een aantrekkende vraag.
Ondernemers hebben goed naar de kosten gekeken, hoewel de mogelijkheden voor verdere
kostenbesparing nagenoeg uitgeput zijn. De kosten voor energie en transport lijken verder toe te
nemen. Voor 2005 wordt de rentabiliteit geraamd tussen 91 en 95%, een lichte verbetering ten
opzichte van vorig jaar (tabel 9.4). Het gezinsinkomen uit bedrijf zal daarbij uitkomen tussen de
30.000 en 40.000 euro; de besparingen zullen licht positief zijn.
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Ondernemers terughoudend met investeren
Door het uitblijven van goede bedrijfsresultaten, zijn de ondernemers terughoudend met investeringen.
Ze richten zich met name op het verbeteren van de efficiëntie van zowel arbeid als landgebruik.
Een voorbeeld is het toepassen van een bedbreedte van 1,8 meter, waardoor per werkgang bij
het planten en rooien meer gedaan kan worden, zodat het land beter benut wordt. Grote bedrijven
met bolbloementeelt (broeierij) investeren in mechanisatie, automatisering en milieuvriendelijke
investeringen die efficiënt watergebruik mogelijk maken. Vanwege het uitblijven van grote investeringen
daalde het totale financieringsvolume (Rabobank, 2006).
9.3.4. Boomteelt
De boomteelt heeft in 2005 geen goed jaar achter de rug. Een forse uitbreiding van het areaal ging
gepaard met een dalende export. Vrijwel alle productgroepen deelden in de malaise. Telers voor de
consumentenmarkt hadden te lijden onder een wisselvallig voorjaar en een teruglopende belangstelling
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van consumenten voor tuinieren. Ook de institutionele markt blijft slecht, waar vooral telers van laanen parkbomen en bos- en haagplantsoen hinder van ondervinden. De vooruitzichten voor 2006 zijn
wisselend. Een verbeterde stemming in de afzetketen wordt getemperd door een lange winter - niet
alleen in Nederland, maar ook in de afzetgebieden elders in de EU - waardoor de afzet laat op gang
gekomen is. Aan de kostenkant hebben zich geen opvallende ontwikkelingen voorgedaan. Het voor
de boomtelers teleurstellende jaar 2005 wordt afgesloten met een rentabiliteit tussen de 85 en
89% (tabel 9.4). Het gezinsinkomen uit bedrijf ligt op een niveau van 50.000 tot 60.000 euro. De
besparingen zullen net positief zijn.
Grote bedrijven investeren
Er is een tweedeling zichtbaar in de boomteelt ten aanzien van investeringen. De kleinere bedrijven
gericht op consolidatie zijn zeer voorzichtig met uitgaven en investeringen. Grotere bedrijven met een
groeistrategie, en een afzetstructuur die op orde is, gaan door met diepte-investeringen gericht op
arbeidsbesparing en uitbreiding van het bedrijf. Voor de financiering van investeringen is het aantal
leningen het afgelopen jaar toegenomen. Daarnaast hebben bedrijven een groot beroep gedaan op het
spaartegoed bij de bank (Rabobank, 2006).
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10
Akkerbouw
Kernpunten:

• toegevoegde waarde en werkgelegenheid akkerbouwcomplex nemen af
• vanaf 1971: daling areaal akkerbouwgewassen 12%, aantal bedrijven 70%
• opleidingsniveau akkerbouwers hoger dan in totale land- en tuinbouw
• akkerbouwers hebben veelal nevenactiviteiten
• hogere prijzen voor meeste producten, bietenprijzen gedaald
• resultaten akkerbouwbedrijven licht verbeterd
• resultaten zetmeelaardappelbedrijven stabiel
• 60% akkerbouwbedrijven heeft inkomen uit arbeid buiten bedrijf
• bedrijven investeren in grond

10.1 Het akkerbouwcomplex
10.1.1 Algemeen
Het akkerbouwcomplex bestaat naast de primaire productie uit verwerkende, toeleverings- en
distributiebedrijven. De toegevoegde waarde van het totale akkerbouwcomplex bedroeg in 2004 4,1
miljard euro (tabel 10.1). Met een aandeel van 17% in de toegevoegde waarde is de bijdrage van de
telers relatief laag, omdat de telers vooral onbewerkte producten aanleveren. De komende jaren zal
naar verwachting de rol van de verwerkende industrie in het totale complex verder toenemen ten koste
van de toelevering en de distributie. Door schaalvergroting en de verwachte afname van het aantal
Tabel 10.1

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het akkerbouwcomplexa),
2001-2004
Toegevoegde waarde
(factorkosten, mrd. euro)b)
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2001
Totaal akkerbouwcomplex

Werkgelegenheid
(1.000 aje)

2004 (v)

2001

2004 (v)

4,9

4,1

86,7

69,1

22,0%

19,5%

20,5%

18,1%

Primaire productie

0,8

0,7

20,2

19,2

Verwerking

1,3

1,2

18,4

15,0

Toelevering

1,4

1,3

23,8

19,8

Distributie

1,4

0,9

24,3

15,1

aandeel in agrocomplexa)

a) Op basis van binnenlandse grondstoffen; b) in lopende prijzen.
NB: door revisie van de Nationale Rekeningen en methodologische veranderingen zijn de cijfers niet vergelijkbaar met
eerder gepubliceerde gegevens.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.
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bedrijven in de akkerbouw en in de verwerkende industrie zal de werkgelegenheid in het complex
verder dalen (Silvis en De Bont, 2005).
10.1.2 Aardappelen
De aardappelteelt is binnen de akkerbouw met 45% van de productiewaarde veruit het belangrijkste gewas.
Het belang kan op bedrijfsniveau nog verder toenemen door de daling van het areaal suikerbieten (zie par.
10.1.3). Figuur 10.1 geeft een overzicht van de consumptieaardappelketen. In Nederland worden jaarlijks
gemiddeld 3,6 miljoen ton consumptieaardappelen geproduceerd, in 2005 op een areaal van ruim 65.800
ha bij ruim 7.000 bedrijven. Een deel van de benodigde aardappelen wordt geïmporteerd, voornamelijk uit
Duitsland, Frankrijk en België. Vanwege de transportkosten worden de aardappelen meestal gekocht in een
straal van 150-200 km van de verwerkende industrie. De verwerkers betrekken de aardappelen in steeds
sterkere mate (ongeveer 70%) direct van de telers, het merendeel op contract. De groothandel wordt
steeds vaker overgeslagen. Belangrijke spelers zijn McCain, LambWeston/Meijer, Aviko en FarmFrites. De
groothandel levert behalve aan de verwerkende industrie ook tafelaardappelen aan de retail, ongeveer 0,4
miljoen ton. Ruim het dubbele van deze hoeveelheid wordt verkocht aan buitenlandse afnemers. Driekwart
van de export gaat naar Europese landen, met name België en Duitsland. Afrika (15%) en Amerika (kleine
10%) zijn eveneens belangrijke afzetgebieden voor de Nederlandse consumptieaardappel.
Figuur 10.1

Globaal overzicht consumptieaardappelketen, 2005

Import

Telers

1,2 mln. ton

3,6 mln. ton

Import verwerkt
0,2 mln. ton

Verwerkende industrie
3,5 mln. ton

Groothandel
2,5 mln. ton
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Export verwerkt

Binnenlandse
vraag verwerkt

Voederindustrie/
Biomassa

2,4 mln. ton

0,4 mln. ton

0,7 mln. ton

Export
tafelaardappelen
0,9 mln. ton

Retail
tafelaardappelen
0,4 mln. ton

Bron: CBS, NAO, Rabobank.
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De verwerkende industrie neemt het leeuwendeel van de oogst af. Het merendeel van de
eindproducten (2,4 miljoen ton), zowel koelvers als diepvries, wordt naar het buitenland geëxporteerd.
De binnenlandse afzet van verwerkte producten aan retail en restaurants is ongeveer gelijk aan de
binnenlandse afzet van tafelaardappelen. Omdat bij de verwerking van consumptieaardappelen veel
restproducten ontstaan (o.a. stoomschillen, aardappelsnippers) gaat een substantieel deel naar de
veevoederindustrie of wordt gebruikt als biomassa voor het opwekken van energie (0,7 miljoen ton).
Zetmeelaardappelen
De zetmeelaardappelketen is minder sterk vertakt dan de consumptieaardappelketen. De ruim
2.000 Nederlandse telers en enkele Duitse leveren de aardappelen aan verwerkingsbedrijf
AVEBE. In totaal wordt ongeveer 2,5 miljoen ton aardappelen verwerkt tot een scala aan
zetmeelproducten. Afnemers zijn de voedingsmiddelenindustrie, maar ook de papier- en
textielindustrie. Kort na de start van de campagne in september vielen de fabrieken stil
vanwege een staking van het personeel. De staking was het gevolg van een aangekondigde
reorganisatie waarbij personeel ontslagen zou worden. De resultaten van AVEBE stonden onder
druk onder andere als gevolg van toenemende concurrentie, een lage dollarkoers en kleine
aardappeloogsten.
Na ruim twee weken staken werd het werk weer hervat. Enkele boeren die hun aardappelen
voor de staking al gerooid hadden (in opdracht van AVEBE) konden de aardappelen niet meer
leveren vanwege kwaliteitsproblemen. Na deze moeilijke start, stond het voortbestaan van AVEBE
begin 2006 onder druk. Omdat AVEBE een coöperatie is hebben de leden, de boeren, geld op
de ledenrekening staan. De boeren eisten massaal hun geld op, vanwege het slechte financiële
resultaat van het concern, waardoor het verwerkingsbedrijf in financiële problemen kwam.
Reorganisaties om de kosten te drukken zijn inmiddels aangekondigd. Zo wordt het hoofdkantoor
in Veendam verkocht en verhuist men naar een bestaande locatie in Foxhol. Ook verdwijnen er
banen. Eind maart stemden de boeren in met een plan om geld te steken in AVEBE. Hierna bleken
de banken ook weer bereid AVEBE leningen te verstrekken. Door de financiële problemen kan
AVEBE de boeren niet direct volledig uitbetalen, maar vindt dit gespreid over het jaar plaats.
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10.1.3 Suikerbieten
Momenteel zijn er in Nederland twee suikerverwerkende bedrijven (Suikerunie, onderdeel van Royal
Cosun, en CSM) met in totaal drie fabrieken. De afgelopen jaren zijn enkele fabrieken gesloten
vanwege het dalende areaal bieten. In 2005 telde Nederland 91.000 ha suikerbieten. CSM heeft
aangegeven de suikerpoot te willen verkopen, omdat het niet meer in de strategie van het bedrijf past.
Onder andere Cosun heeft belangstelling getoond. De hoeveelheid bieten die de komende campagne
verwerkt kan worden, zal waarschijnlijk opnieuw afnemen. Op basis van de zaadbestelling verwacht
het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproductie) een areaaldaling van 5%. Dit is mede het gevolg van
de wijzigingen in de marktordening voor bieten (zie ook par. 3.1.2). Het quotum voor Nederland wordt

10.2

met bijna 7% gekort en telers zullen zo min mogelijk C-bieten willen produceren. De suikerprijzen
zullen in 2006 dalen met 20%, boeren worden dit jaar voor 60% van de prijsdaling gecompenseerd.
De compensatie wordt opgenomen in de toeslagrechten en loopt op tot 64%. Dit heeft tot gevolg dat
een belangrijke inkomenspoot onder vele bedrijven smaller wordt. De handel in quotum is ten opzichte
van andere jaren niet sterk gestegen. Het lijkt er op dat de meeste bedrijven vooralsnog doorgaan met
de teelt van suikerbieten. Het saldo plus de inkomsten uit de toeslagen blijft vooralsnog hoger dan het
saldo van de meeste alternatieve gewassen. Mogelijk treedt wel schaalvergroting op, om de kosten te
drukken en zo het verlies te beperken (De Bont et al., 2006).
Behalve de boeren ondervinden ook de suikerfabrikanten de gevolgen van de hervorming. Zij krijgen
een Europese heffing opgelegd, die wordt gebruikt voor de financiering van een vrijwillige regeling om
quotum te kopen van fabrieken die willen sluiten. Door de heffing en een krapper aanbod van bieten
zal het rendement van de bietenverwerking onder druk komen te staan. De fabriekstoeslagen die de
fabrieken aan de bietentelers kunnen uitbetalen zullen daardoor naar verwachting dalen. Ierland heeft te
kennen gegeven gebruik te willen maken van de opkoopregeling en de bietenteelt te staken. Ook diverse
Zuid-Europese landen maken waarschijnlijk (deels) gebruik van de mogelijkheid quotum in te leveren.
10.1.4 Granen en zaaiuien
De productie van graan in Nederland bedroeg in 2005 circa 1,5 miljoen ton, 2% minder dan vorig jaar.
Ook de productie in de EU was kleiner, deels door een kleiner areaal, deels door een lagere productie
per ha. Frankrijk, Duitsland en Polen zijn binnen de EU de belangrijkste producenten.
In 2005 is er 739.000 ton uien geëxporteerd, een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar.
Eenderde van de uien gaat naar Afrika. Rusland en het Verenigd Koninkrijk hebben een aandeel van
respectievelijk 13 en 11% in de export. De teelt van zaaiuien vindt grotendeels in Flevoland en Zeeland
plaats. In 2005 lag de productie op ongeveer 1.000.000 ton.

10.2 Structuur van primaire bedrijven
De afgelopen 35 jaar is het areaal akkerbouwgewassen gedaald van ruim 660.000 ha in 1971 naar
580.000 ha in 2005 (figuur 10.2). Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen nam in dit tijdvak
af van 88.800 tot een kleine 26.000. In 1976 waren er in Nederland bijna 15.000 gespecialiseerde
akkerbouwbedrijven. Dit aantal liep op tot 17.900 in 1985, waarna het aantal jaarlijks daalde tot
12.370 anno 2005. Deze bedrijven teelden in 2005 72% van het totale areaal akkerbouwgewassen,
een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.
Verwacht wordt dat de afname van het aantal akkerbouwbedrijven zich zal blijven voortzetten
(Silvis en De Bont, 2005). Gemiddeld wordt uitgegaan van een daling van 1,6% per jaar. Hiermee
zal het aantal akkerbouwbedrijven in 2015 uitkomen op 10.500 bedrijven. Het totale areaal
akkerbouwgewassen zal eveneens verder afnemen, vanwege een verwachte verdere daling van het
areaal van de gequoteerde gewassen suikerbieten en zetmeelaardappelen.
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Figuur 10.2

Areaal en aantal bedrijven met akkerbouwgewassen, 1971-2005
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Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Bouwplan intensief
De Nederlandse akkerbouw kent in vergelijking met het buitenland een intensief bouwplan. Daar waar
in andere landen graan domineert, bestaat het bouwplan in Nederland grotendeels uit aardappelen,
suikerbieten en akkerbouwmatige groenten. De oorzaak is gelegen in de hoge grondprijs die een hoge
opbrengst per hectare noodzakelijk maakt. De quotering van de bieten en zetmeelaardappelen zorgt
ervoor dat het areaal van deze gewassen op de gespecialiseerde bedrijven licht afneemt. Door de
hogere productie per hectare kan het quotum toch volgeleverd worden. Het areaal zetmeelaardappelen
is in de loop der jaren ingekrompen, deels ten gunste van de poot- en consumptieaardappelteelt.
De oppervlakte zomergerst neemt sinds 1980 steeds toe. Het saldo van (zomer)brouwgerst is
vergelijkbaar met het saldo van wintertarwe, maar past beter in een bouwplan met veel aardappelen.
Toch is de huidige oppervlakte slechts de helft van die in 1971. Een gemiddeld akkerbouwbedrijf
in 1976 had een oppervlak van 27 ha. Dit is langzaam gegroeid tot ruim 32 ha ofwel 53 nge. Een
groot deel van de groei komt voor rekening van de gewassen wintertarwe en pootaardappelen. Op
de akkerbouwbedrijven staat gemiddeld iets meer dan 5 hectare bieten. In oppervlakte gemeten zijn
Nederlandse akkerbouwbedrijven klein. Omdat grond duur is, verloopt de schaalvergroting trager dan
in omringende landen (Silvis en De Bont, 2005).
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Specialisatie neemt toe
De combinatie met opengrondstuinbouw, die in 1976 nog op 30% van de gespecialiseerde
akkerbouwbedrijven voorkwam, was in 2005 nog maar op 18% van de akkerbouwbedrijven te vinden.
De bedrijven die opengrondstuinbouw (met name groenten) hebben, hebben deze tak wel uitgebreid tot
7,5 ha. Ter vergelijking, in 1976 was dit 4 ha. In 2005 werd een kleine 19.000 ha groenten op contract
geteeld voor industriële verwerking. Dit betekent een daling van 5% ten opzichte van 2004 (PT, 2005).
De oorzaak is dat de verwerkende bedrijven nog grote voorraden hadden. Op akkerbouwbedrijven komt
steeds meer pluimvee voor. Vanaf 1990 is het aantal stuks pluimvee sterk gestegen tot 1,4 miljoen in
2005, tegen een kleine 400.000 in 1976. Het aantal bedrijven met een combinatie van vleespluimvee
en akkerbouw is de laatste jaren vrij stabiel, de combinatie legpluimvee en akkerbouw is fors
afgenomen. Dit betekent dat de akkerbouwbedrijven met een pluimveetak deze steeds grootschaliger
aanpakken. Ondanks de pluimveetak en de schaalvergroting die op de bedrijven heeft plaatsgevonden,
nam de arbeidsinzet per bedrijf af tot gemiddeld 1,2 arbeidsjaareenheden in 2005. In 1976 lag dit
kengetal op bijna 1,5. Vooral de arbeidsinzet van gezinsleden en vreemd personeel is gedaald.
In 2005 was een derde van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven groter dan 40 ha (tabel 10.2).
Deze bedrijven betelen bijna driekwart van de oppervlakte akkerbouwgewassen op de gespecialiseerde
bedrijven. Bij alle groepen bedrijven spelen granen en aardappelen de voornaamste rol in het bouwplan.
Naarmate de bedrijven groter worden gaat het aandeel aardappelen omhoog. Consumptieaardappelen
spelen bij de meeste bedrijven de hoofdrol. Echter, bij de bedrijven groter dan 80 ha zijn
zetmeelaardappelen de voornaamste aardappelteelt. Dit komt doordat deze teelt vooral plaatsvindt
op bedrijven in de Veenkoloniën die groter zijn dan gemiddeld. Suikerbieten zijn belangrijk vanwege de
stabiele inkomsten, dit blijkt uit het feit dat het aandeel in het areaal akkerbouwgewassen voor vrijwel
alle akkerbouwbedrijven tussen 12 en 16% ligt. Uien komen vooral voor in het bouwplan van bedrijven
die groter zijn dan 20 ha.

Tabel 10.2

Aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en verdeling (%) van het areaal
akkerbouwgewasen per grootteklasse, 2005
Bedrijfsgrootte

Totaal

<10 ha

10-20 ha

20-40 ha

40-80ha

>80 ha

2.890

2.500

2.720

2.830

1.430

12.370

41

42

37

32

33

34

Pootaardappelen

1

2

5

9

9

8

Consumptieaardappelen

5

6

10

12

10

10

Zetmeelaardappelen

2

3

6

9

13

9

12

14

16

16

14

15

1

1

3

4

3

3

39

33

21

19

18

21

Aantal bedrijven
Verdeling areaal (%)
Granen

Suikerbieten
Zaaiuien
Overige gewassen

10
10.2

Bron: CBS-Landbouwtelling bewerking LEI.
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Nevenactiviteiten komen veel voor op akkerbouwbedrijf
Het aantal bedrijfshoofden per bedrijf komt voor bedrijven kleiner dan 10 ha op gemiddeld 1,2 (tabel
10.3). Dit aantal neemt toe tot bijna 2 op bedrijven vanaf 80 ha. Van de akkerbouwbedrijven had slechts
4% de BV of NV als rechtsvorm. De gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven bedraagt ruim 50 ha.
Het zijn vooral de grotere bedrijven die voor deze rechtsvorm kiezen.
Bij de bedrijven in de verschillende grootteklassen is er ook een duidelijk verschil tussen ondernemers
die akkerbouw als hoofdberoep of als nevenberoep hebben. Akkerbouw wordt als hoofdberoep gezien
als het merendeel van de tijdsbesteding van de ondernemer binnen het bedrijf plaatsvindt. Gemiddeld
heeft 63% van de ondernemers geen nevenactiviteiten (tabel 10.3). Bij de groep grote bedrijven ligt dit
op 85%. Bij de kleine bedrijven heeft 34% van de ondernemers geen nevenactiviteiten. Hoofdberoepers
met nevenactiviteiten werken vaker in loondienst dan als zelfstandige. Het aantal ondernemers
met nevenactiviteiten ligt in de akkerbouw hoger dan in de land- en tuinbouw in het algemeen (27
respectievelijk 21%). De akkerbouw kent pieken in de werkzaamheden, daartussen zijn er mogelijkheden
om de arbeid buiten het bedrijf aan te wenden.
Het opleidingsniveau is hoger naarmate de bedrijven groter zijn. Op de grootste bedrijven heeft 30%
van de ondernemers een afgeronde HBO of universitaire opleiding. Ten opzichte van andere sectoren
zijn akkerbouwers relatief hoog opgeleid.
Arbeidsvoorziening
Op de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven werkten in 2005 ruim 27.300 mensen. De ondernemers plus
hun gezinnen leveren het grootste deel van de arbeid. Bij bedrijven tussen de 20 en 40 hectare verzorgt
het gezin 93% van de benodigde arbeid. Dit percentage neemt af als de bedrijfsomvang toeneemt. Toch

Tabel 10.3

Verdeling (%) van bedrijfshoofden in de akkerbouw naar hoofd- en
nevenactiviteiten en opleidingsniveau, 2005
Persoonlijke onderneming

Rechts
persoon

< 10 ha 10-20 ha 20-40 ha 40-80 ha

10
10.2

Totaal

>80 ha

Hoofd- en nevenactiviteiten
Aantal bedrijven

2.780

2.380

2.620

2.750

1.310

540

12.370

Totaal aantal bedrijfshoofden

3.380

3.140

3.760

4.310

2.540

540

17.660

w.v. zonder nevenactiviteiten (%)

34

49

68

79

85

59

63

met nevenactiviteiten

38

38

27

18

12

32

27

rustend agrariër

28

13

5

3

3

9

10

Afgeronde HBO of universiteit

10

12

15

22

30

23

17

Afgeronde MBO

43

50

59

66

62

51

55

Overig

48

38

26

12

9

26

28

Hoogst genoten opleiding (%)

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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is ook bij bedrijven groter dan 80 ha nog ruim 80% van de arbeid afkomstig van het gezin. Bij deze
bedrijven is het aantal dagen dat de loonwerker wordt ingezet kleiner dan bij de bedrijven van 40 - 80
ha. De schaalgrootte van de grootste bedrijven maakt het rendabeler om meer in eigen mechanisatie te
doen. Dit zorgt er tevens voor dat het aantal arbeidsjaareenheden per bedrijf op de grootste bedrijven ook
het hoogst ligt. Op ongeveer 25% van de bedrijven die groter zijn dan 40 ha, wordt gebruikgemaakt van
een loonwerker. Het merendeel van deze bedrijven doet maximaal 10 dagen per jaar een beroep op de
loonwerker.
Nopen hervormingen tot wijzigingen in de bedrijfsopzet?
Via onder andere workshops met (een niet representatieve steekproef van) akkerbouwers uit het
zuidwesten en uit de Veenkoloniën en Oldambt is getracht zicht te krijgen op de gevolgen van
de hervormingen van het GLB voor de bedrijfsopzet en de bedrijfsvoering (Smit et al., 2006). De
uitkomsten geven een indicatie van de gevolgen van de beleidsveranderingen. De exacte invulling
van de hervorming van de suikermarktordening was ten tijde van de workshops nog niet bekend;
later is gebleken dat de inschatting iets te pessimistisch was.
De hervormingen bleken voor de deelnemers te leiden tot een gemiddelde daling van het
inkomen van 13.000 euro. Als reactie daarop reageren de boeren uit het noorden anders dan
hun zuidelijke collega’s. Schaalvergroting is in het noorden de meest voor de hand liggende
optie. Door de grondsoort is de teelt van alternatieve gewassen maar beperkt mogelijk. Ook
neveninkomsten uit toerisme worden niet als optie gezien. De schaalvergroting vraagt om
investeringen in grond en toeslagrechten. Dit laatste is nodig, omdat anders de verdiensten te
laag zijn. De voorgestelde wijzigingen vragen wel om extra arbeidsinzet.
In het zuidwesten hebben de boeren qua grondsoort meer mogelijkheden om andere gewassen
te telen. Toch blijken ook hier de kansen beperkt vanwege wettelijke beperkingen (verlies van
toeslagrechten) of beperkte mogelijkheden voor de afzet (marktverzadiging). Door boeren
gekozen alternatieven zijn minder bieten telen (het saldo ligt dicht bij dat van andere gewassen die
minder arbeidsintensief zijn) in combinatie met verbreding of een baan buiten het bedrijf. Door de
hoge grondprijzen wordt meer verwacht van intensivering en samenwerking dan van uitbreiding.
Het inkomen kan als gevolg van een gewijzigde bedrijfsopzet licht toenemen, al staat er wel een
flinke toename van de arbeidsvraag tegenover.
Een doelstelling van de hervormingen is het bevorderen van de marktgerichtheid. Dit lijkt voor
de deelnemers te lukken. De hervormingen lijken ook een beperkt positief effect te hebben op
de duurzaamheid op milieugebied, een tweede doelstelling. De cross-complianceverplichtingen
zijn nu weliswaar al geldig, maar de naleving ervan is naar verwachting beter omdat de sancties
groter zijn dan voorheen: naast de gebruikelijke boete een korting op de bedrijfstoeslag.
De vrees van de boeren is dat de bedrijfstoeslag op termijn gekort wordt als er nieuwe lidstaten
toetreden tot de Europese Unie. Boeren uit deze landen kunnen dan ook aanspraak maken op
het geld dat nu in de pot zit. Ook zijn ze bang dat er een concurrentienadeel ontstaat als er in
andere landen minder streng dan in Nederland gecontroleerd wordt op het naleven van de crosscompliance-voorwaarden.
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Biologische akkerbouw
Het areaal biologische akkerbouw daalde in 2005 licht ten opzichte van 2004 tot 7.300 ha (Biologica
2006). Granen (exclusief voedergranen) zijn met ruim 3.700 ha het meest geteelde biologische
akkerbouwgewas. De granen zijn voornamelijk te vinden in Flevoland en Gelderland. Er was in 2005
nog ruim 200 hectare in omschakeling. Het areaal rooivruchten komt boven de 3.000 hectare uit. Ook
hier is Flevoland de toonaangevende provincie.

10.3 Bedrijfsresultaten
De resultaten in de akkerbouw waren in 2005 beter dan in 2004, maar nog wel onder het gemiddelde
van 2001 - 2003. Het resultaat kon vooral gerealiseerd worden dankzij hogere aardappel- en
uienprijzen (tabel 10.4). Het suikeroverschot leidde tot declassificatie van bieten (C-prijs in plaats van
mengprijs) waardoor de bietenprijs lager was dan vorig jaar; deels werd dit gecompenseerd door
een hogere productie per hectare. De aardappelproductie ligt lager dan vorig jaar. De rentabiliteit zal
naar verwachting uitkomen op 80%, een verbetering van 9 procentpunten ten opzichte van 2004. De
besparingen blijven echter licht negatief (tabel 10.5).
De rentabiliteit van de zetmeelbedrijven nam eveneens toe, tot 86%. De stijging is vooral het gevolg
van lagere berekende kosten. De totale opbrengsten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Een hoger
suikergehalte (dan gemiddeld in Nederland) van de bieten, compenseert de lagere prijs enigszins. Ook
het hoge onderwatergewicht van aardappelen (zetmeelgehalte) werkt positief door. Het gezinsinkomen

Tabel 10.4

Opbrengstena) en prijzenb) op akkerbouwbedrijven, 2003-2005
Consumptieaardappelen

Pootaard
appelen

Zetmeelaardappelen

Suikerbieten

Tarwe

Gerst

Zaaiuien

2003

9,8

6,8

43,1

36,0

45,8

10,9

49,6

2004

10,0

5,9

47,4

35,8

55,8

10,9

50,9

2005 (r)

10,0

7,1

44,4

31,9

55,8

11,4

49,4

0

+20

-6

-11

0

+5

+3

2003

13,90

13,50

12,30

21,00

3,40

4,50

13,90

2004

10,80

11,60

6,80

16,50

3,40

5,10

2,50

2005 (r)

11,30

12,30

11,80

18,50

3,40

4,40

8,00

0

+6

+74

+12

+0

-14

+220

Opbrengsten (ton/ha)

10
10.3

Idem, mutatie (%)
Prijzen (euro/100 kg)

Idem, mutatie (%)

a) Zetmeelaardappelen bij 400 gr. o.w.g., suikerbieten in polsuiker; b) zetmeelaardappelen bij 400 gr. o.w.g. exclusief
premie, suikerbieten bij 16% suiker.
Bron: Informatienet.
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Tabel 10.5

Resultaten van akkerbouwbedrijven, 2001-2005
Akkerbouwbedrijven

Zetmeelaardappelbedrijven

8.504

1.066

54,5

63,9

Kenmerken, 2005a)
Aantal bedrijven
Hectare per bedrijf
Nge per bedrijf

76

78

Ondernemers per bedrijf

1,5

1,7

2001-2003

89

83

2004

71

83

2005 (r)

80

86

36,1

17,0

Opbrengsten/kosten (%)

Gezinsinkomen uit bedrijf (1.000 euro)
2001-2003
2004
2005 (r)

9,4

29,7

19,8

25,8

Besparingen per bedrijf (1.000 euro)
2001-2003

8,0

-3,3

2004

-15,0

15,8

2005 (r)

-4,3

11,6

a) Bedrijven tussen 16 en 1.200 ege.

Bron: Informatienet.

uit bedrijf komt naar verwachting uit op ongeveer 26.000 euro. Bij dit niveau blijft er voldoende over
voor besparingen, 11.600 euro.
Grote spreiding in inkomen
Voor ongeveer 30% van de gezinnen op akkerbouwbedrijven was het gezinsinkomen in 2005 uit bedrijf
negatief. Als de neveninkomsten worden meegerekend blijft een kwart van de bedrijven onder deze
grens (figuur 10.3). Tegelijkertijd weet eenderde van de gezinnen een gezinsinkomen te realiseren van
meer dan 50.000 euro. Gemiddeld bedraagt het gezinsinkomen ongeveer 35.000 euro per gezin.
Inkomsten uit arbeid buitenshuis vormen de hoofdmoot van de inkomsten buiten bedrijf.
Ongeveer 60% van de akkerbouwbedrijven heeft inkomen uit arbeid buiten het bedrijf. Gemiddeld
gaat het om circa 6.000 euro per bedrijf. Dit geldt zowel voor de kleinere als de grotere bedrijven. Bij
de kleine bedrijven wordt meer inkomen buiten het bedrijf gegenereerd dan uit het bedrijf (tabel 10.6).
Naarmate de bedrijfsomvang groter is, daalt het belang van arbeid buiten het bedrijf. Op de grote en
middengrote bedrijven blijven de inkomsten beperkt tot ongeveer 5.000 euro. Bij de groep kleinste
bedrijven heeft ongeveer een kwart van de bedrijven meer dan 10.000 euro aan inkomen uit arbeid
buiten het bedrijf.
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Figuur 10.3

Verdeling (%) van het aantal gezinnen op akkerbouwbedrijven naar
totaal gezinsinkomen per gezin, 2001-2005

gezinnen (%)

inkomen (x 1.000 euro)

100

100

hoger dan 100.000

90

90

50.000 - 100.000

80

80

25.000 - 50.000

70

70

0 - 25.000

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

2001

2002

2003

2004

-25.000 - 0
lager dan -25.000
totaal gezinsinkomen
per gezin

0

2005(r)

Bron: Informatienet.

Tabel 10.6

Inkomens (1.000 euro) van akkerbouwbedrijven naar bedrijfsomvang,
gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang
Klein

Midden

Groot

<70 nge

70-150 nge

>150 nge

61

31

8

100

Gezinsinkomen uit bedrijf

11,2

15,8

62,1

16,6

Inkomsten buiten bedrijf

15,2

7,0

4,3

11,8

7,8

2,4

3,1

5,7

1,7

2,5

-5,8

1,3

Aandeel bedrijven %

10
10.3

w.v. arbeid
vermogen
overig

Totaal

5,8

2,2

7,0

4,8

Totaal gezinsinkomen

26,4

22,9

66,4

28,5

Idem per gezin

25,4

21,2

47,4

24,5

Bron: Informatienet.
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Veel investeringen in grond
Op de groep kleinste bedrijven werd gemiddeld bijna 20.000 euro besteed aan de aankoop van
grond (tabel 10.7). Een deel van de middelen voor de investeringen komt uit verkopen van ‘overige
activa’ en van (suiker)quota. De investeringen kunnen dan ook grotendeels uit eigen middelen worden
gefinancierd. Netto investeren de kleine bedrijven 10.000 euro. De grote bedrijven investeren ruim
10 maal zo veel, het merendeel wordt besteed aan grond en machines. De financiering vindt voor
een groter deel met vreemd vermogen plaats dan op kleine bedrijven. De groep bedrijven met een
omvang van 70 tot 150 nge investeerde in de jaren 2002-04 gemiddeld jaarlijks ruim 60.000 euro
per bedrijf, voor een groot deel in grond. De gemiddelde kasstroom eigen middelen is op de kleinste
bedrijven flink lager dan op de grote bedrijven en de bedrijven in de middengroep. De spreiding is
bij de middengroep veel groter, zo zijn er bedrijven die nauwelijks een positieve kasstroom weten te
realiseren.
De totale balanswaarde van het gemiddelde akkerbouwbedrijf bedroeg eind 2004 bijna 1,5 miljoen
euro. Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt, stijgt ook het balanstotaal. Op de kleinste bedrijven is
het één miljoen euro, op de grote bedrijven is dit opgelopen tot bijna vier miljoen euro. Het aandeel
eigen vermogen in het totale bedrijfsvermogen (solvabiliteit) bedroeg 75%. In tegenstelling tot het
balanstotaal, daalt de solvabiliteit naarmate de bedrijven groter zijn (van 81 naar 68% op de grootste
bedrijven). Op de grote bedrijven is een groter deel van het vermogen met vreemd vermogen
gefinancierd.

Tabel 10.7

Herkomst en besteding van financieringsmiddelen (1.000 euro) per
akkerbouwbedrijf naar bedrijfsomvang, gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang
Klein

Midden

Groot

Totaal

<70 nge

70-150 nge

>150 nge

Totaal middelen

26,6

79,6

112,8

49,8

w.v. eigen middelen

18,9

53,2

52,0

32,1

7,7

26,4

60,7

17,7

Totaal bestedingen

26,6

79,6

112,8

49,8

w.v. investeringen

10,0

62,8

114,3

34,5

10

19,5

25,5

37,8

22,8

10.3

3,8

-1,0

23,7

3,9

machines

3,8

15,3

35,8

9,9

quota

-3,5

0,3

3,1

-1,8

overig

-13,7

22,7

14,0

-0,3

14,7

22,3

-7,2

15,3

1,9

-5,6

5,6

-0,1

vreemde middelen

w.v. grond
gebouwen

mutatie liquide middelen
overige bestedingen

Bron: Informatienet.
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Op zogenaamde megabedrijven in de akkerbouw (groter dan 295 nge ofwel circa 200 ha) daalt
de solvabiliteit nog verder, tot 63% bij een toenemend balanstotaal (RLG, 2006). De rentabiliteit van
deze megabedrijven ligt wel hoger dan van de grote bedrijven, omdat de kosten (vooral de totale
arbeidskosten) per nge voor grote bedrijven lager zijn dan voor kleinere. Hieruit blijkt dat de voordelen
van schaalgrootte aan de kostenkant zitten.
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11
Grondgebonden veehouderij
Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

primaire sector boet aan belang in
zuivel belangrijker dan vlees
verdere afname aantal melkveebedrijven
meer nevenactiviteiten voor hoger opgeleiden
niet alleen melkveehouders zorgen voor vee in de wei
paarden: nog veel onbekend
redelijke prijzen, hoger inkomen in 2005
grote inkomensverschillen tussen bedrijven
arbeid buitenshuis vooral op kleinere bedrijven
groten worden groter, kleinen raken verder achter
grote kapitaalbehoefte vooral bij overname groot bedrijf

11.1 Het grondgebonden veehouderijcomplex
11.1.1 Algemeen
De grondgebonden veehouderij bestaat uit de rundvee- (exclusief vleeskalveren), de paarden- en
de schapen- en geitenhouderij. Tot het complex behoren verder bedrijven die goederen en diensten
toeleveren (zoals de mengvoederindustrie en de banken), die producten afnemen en verwerken
(zoals de slachterijen en de zuivelindustrie) en distributiebedrijven. In 2004 realiseerde dit complex
een toegevoegde waarde van 5,9 miljard euro (tabel 11.1). Daarmee is dit veehouderijcomplex het
grootste deelcomplex binnen de agrarische sector. Het aandeel neemt echter wel af.
De rundveeketen is verreweg het belangrijkste onderdeel van het grondgebonden
veehouderijcomplex. De rundveeketen is vooral gericht op de productie van zuivel, maar levert ook
rundvlees. De verwachting is dat de komende jaren het belang van de rundveeketen binnen het
grondgebonden veehouderijcomplex enigszins afneemt. Zowel de verdere toename van de productie
per koe als de lagere melkprijzen (als gevolg van lagere interventieprijzen voor boter en melkpoeder)
liggen hieraan ten grondslag (Silvis en de Bont, 2005).
Het belang van de zuivelsector blijkt met name uit het aandeel van de zuivelindustrie in de
toegevoegde waarde, in 2003 maar liefst 85,6% (Silvis en De Bont, 2005). Ook uit de handelscijfers
blijkt het belang van de zuivelsector. De zuivelindustrie realiseerde in 2003 een exportwaarde van 3,7
miljard euro. Verrekend met de importwaarde leverde dit een positief handelssaldo van 1,7 miljard
euro op. Dat kwam overeen met 6,4% van het totale handelsoverschot van ons land.
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Tabel 11.1

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het grondgebonden
veehouderijcomplexa), 2001-2004
Toegevoegde waarde
(factorkosten, mrd. euro)b)

Werkgelegenheid
(1.000 aje)

2001

2004 (v)

2001

2004 (v)

6,1

5,9

132,6

125,9

aandeel in agrocomplex

27,6%

28,3%

31,3%

32,9%

Primaire productie

2,2

1,6

66,2

60,6

Verwerking

1,0

1,1

16,2

15,2

Toelevering

2,4

2,8

41,1

42,5

Distributie

0,5

0,4

9,1

7,6

Totaal grondgebonden
veehouderijcomplex
a)

a) Op basis van binnenlandse grondstoffen; b) in lopende prijzen.
NB: door revisie van de Nationale Rekeningen en methodologische veranderingen zijn de cijfers niet vergelijkbaar met
eerder gepubliceerde gegevens.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

Europees gezien is alleen zuivelsector van belang
Binnen het grondgebonden veehouderijcomplex is de zuivelsector de enige van betekenis in EU-25
verband. In 2004 kwam Nederland op de vierde plaats met een aandeel van 8,1% in de Europese
melkaanvoer. Van de Nederlandse melk wordt, in vergelijking met andere lidstaten, relatief veel
verwerkt tot gecondenseerde melk en niet-magere melkpoeder. Wat deze producten betreft stond
Nederland op de tweede respectievelijk derde plaats met aandelen van 23,0% en 13,2% in de EUproductie. Relatief weinig melk wordt verwerkt tot boter, mager melkpoeder en consumptiemelk.
Met aandelen van respectievelijk 5,1%, 5,0% en 2,4% kwam Nederland op de zevende, zevende en
negende plaats. De hoeveelheid geproduceerde kaas ligt iets boven het op basis van de melkaanvoer
te verwachten aandeel, een vierde plaats met een aandeel van 8,7%.
De overige sectoren binnen de grondgebonden veehouderij zijn Europees gezien van geringe
betekenis. De Nederlandse rundvleesproductie kwam op de negende plaats, met een geschat aandeel
van 2,7% in 2005. Hetzelfde geldt voor de productie van schapen- en geitenvlees met een aandeel van
1,9% in de productie van de EU-25 in 2005.
11.1.2 Rundveehouderij
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In 2005 is bijna 10,9 miljoen ton melk geproduceerd (figuur 11.1). De productie lag daarmee 0,5%
lager dan in 2004. Deze afname is het gevolg van de gekrompen melkveestapel, per koe nam de
productie toe. Een deel van de melkproductie (0,35 miljoen ton) is achtergehouden op de boerderij,
onder meer voor kalveropfok, bereiding van boerenkaas en eigen gebruik. De rest is geleverd aan de
zuivelindustrie.
Naast melk produceert de rundveehouderij ook fok- en slachtvee. In 2005 zijn ongeveer 575.000

11.1

volwassen Nederlandse runderen ter slachting aangeboden. Ook werden 66.000 dieren, voornamelijk
fokvee, levend geëxporteerd. Daarmee is het afgelopen jaar uitzonderlijk goed. De opening van de
grenzen van Rusland en Marokko heeft de internationale handel, zowel qua volume als qua prijzen,
een forse impuls gegeven. Voor Nederland waren Polen, Kroatië, Griekenland, Portugal en Spanje de
belangrijkste bestemmingen, maar ook Rusland is een belangrijke afnemer geworden.
Een belangrijke toeleverancier van de rundveehouderij is de mengvoederindustrie. Deze heeft in
2005 ongeveer 3,2 miljoen ton aan mengvoeders voor rundvee geproduceerd, grotendeels (circa
90%) bestemd voor het melkvee. De internationale handel in mengvoeders is beperkt en vindt met
name plaats in de grensstreken.
In 2003 waren er 80 ondernemingen met 105 vestigingen die mengvoeders voor rundvee
produceerden. De concentratiegraad was echter vrij hoog: 8 ondernemingen namen bijna 70% van
de totale productie voor hun rekening. De afgelopen jaren is dit beeld niet sterk veranderd, na sterke
saneringen in de jaren negentig.
Productie van melkpoeder en condens is toegenomen ten koste van kaas
De belangrijkste afnemer van de rundveehouderij is de zuivelindustrie. Hier wordt de aangevoerde
rauwe melk, samen met de geïmporteerde rauwe melk (naar schatting 1,1 miljoen ton in 2005),
Figuur 11.1

De keten rond de rundveehouderij, 2005

Mengvoederindustrie
80 ondernemingena)
3.200.000 ton voer
Import vee
25.000 stuks

Import zuivelc)
493.000 ton melkb) e)
161.000 ton kaasb)
240.000 ton condensb)
90.000 ton boterb)

Import vlees
311.000 ton

Veehouderij
35.990 bedrijven
10.850.000 ton melk
638.000 stuks rundvee
Zuivelindustriec)
14 ondernemingen
1.475.000 ton melke)
653.000 ton kaas
288.000 ton condens
102.000 ton boter

Slachterij
22 slachterijenb) d)
186.000 ton

Export vee
66.000 stuks

Export zuivelc)
604.000 ton melkb) e)
508.000 ton kaasb)
210.000 ton condensb)
134.000 ton boterb)

Export vlees
207.000 ton

a) 2003; b) 2004; c) alleen belangrijkste consumentenproducten;
d) alleen slachterijen met meer dan 1.000 slachtingen;
e) consumptiemelk en consumptiemelkproducten.

Verbruik zuivel
per hoofdc)
128,0 kg melke)
16,7 kg kaas
6,2 kg condens
3,2 kg boter

Verbruik vlees
per hoofd
17,7 kg

11
11.1

Bron: CBS, PD, PVE en PZ; bewerking LEI.
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verwerkt tot diverse industriële- en consumptieproducten (figuur 11.1). In 2005 is relatief veel
melkpoeder en gecondenseerde melk geproduceerd (respectievelijk +3,7% en +2,9% ten opzichte van
2004) en relatief weinig kaas (-3,1% ten opzichte van 2004).
Na een periode waarin ondernemingen werden beëindigd en fabrieken werden gesloten, bestaat
de Nederlandse zuivelindustrie de laatste jaren uit 14 ondernemingen met 55 fabrieken. In 1980
waren er nog 57 ondernemingen en 153 fabrieken. De meeste fabrieken zijn in handen van Friesland
Foods (19) en Campina (18). Deze ondernemingen verwerken ook verreweg het grootste deel van
de aangevoerde melk, respectievelijk 5,2 en 3,4 miljoen ton. Ook internationaal gezien zijn Friesland
Foods en Campina belangrijke spelers op de zuivelmarkt. Qua omzet is Friesland Foods - na Danone,
Arla Foods en Lactalis - de op drie na grootste zuivelonderneming binnen de EU; Campina moet ook
Parmalat en Bongrain nog voor zich dulden.
Kaas belangrijk exportproduct
Er werd in 2004 voor ongeveer 3,6 miljard euro aan zuivelproducten geëxporteerd (tabel 11.2).
De import beliep ongeveer de helft van dat bedrag. Nederland is op het gebied van zuivel duidelijk
netto-exporterend. Bij de afzonderlijke producten bestaat een iets gevarieerder beeld. Voor wei en
weiproducten, maar ook voor zuiveldranken, geldt dat de invoer groter is dan de uitvoer.
Qua importvolume zijn de natte producten het belangrijkst. In waarde gemeten is kaas het
belangrijkste exportproduct. Het neemt bijna de helft van de totale exportwaarde en zelfs bijna
driekwart van het handelssaldo voor rekening. Ongeveer 85% van de geëxporteerde kaas blijft binnen
de EU-25. Duitsland is met 38% veruit het belangrijkste land van bestemming. Dat geldt overigens ook
voor de meeste andere geëxporteerde zuivelproducten. Alleen bij gecondenseerde melk is Griekenland
de belangrijkste afnemer en bij melkpoeder Saoedi-Arabië. De geïmporteerde producten komen ook
veelal uit Duitsland.
Tabel 11.2

Import en export van de belangrijkste zuivelproducten, 2004
Import
Waarde

Export
Volume

(mln. euro) (1.000 ton)

11
11.1

Waarde

Saldo (export-import)
Volume

(mln. euro) (1.000 ton)

Waarde

Volume

(mln. euro) (1.000 ton)

Kaas

421

161

1.772

508

1.351

347

Boter

201

90

326

134

125

44

Melkpoeder

445

218

554

257

109

39

50

33

130

86

80

53

Gecondenseerde melk

210

240

267

210

57

-30

Volle melk

106

255

134

399

28

144

Wei- en weiproducten

189

471

133

191

-56

-280

Overig

196

-

328

-

132

-

Totaal

1.818

Room

3.644

1.826
Bron: PZ, bewerking LEI.

168

11.1

Weinig veranderingen in de runderslachterij
De productie van slachtvee bestaat zowel uit uitstoot van melkkoeien als uit vleesvee. Bijna al het
slachtvee wordt geleverd aan runderslachterijen. Deze slachterijen hebben in 2005 ongeveer 600.000
volwassen runderen geslacht, vrijwel volledig binnenlandse aanvoer. De geslachte runderen zijn verwerkt
tot 186 miljoen kg rundvlees. Daarmee lag de rundvleesproductie op ongeveer hetzelfde niveau als in
de periode 2001-2004. Ook de structuur van de runderslachterij is in die periode weinig veranderd. Er
zijn drie partijen die ongeveer 60% van het aantal slachtingen voor hun rekening nemen: Kroot Vlees
(onderdeel van Sovion), Weyl Beef Products en J. Gosschalk en Zoon, waarbij laatstgenoemde zich
richt op de export. Daarnaast zijn er nog ongeveer 20 middelgrote slachterijen (met 1.000 tot 50.000
slachtingen per jaar) en een afnemend aantal kleinere bedrijven, zoals de zelfslachtende slagers, dat
jaarlijks minder dan 1.000 runderen slacht.
Brazilië groeit als leverancier van rundvlees
De import van rundvlees en rundervleeswaren bedroeg in 2005 ruim 0,31 miljoen ton (+1,0% ten
opzichte van 2004). Van de EU-lidstaten is Duitsland al jaren met afstand de belangrijkste leverancier
van rundvlees; het afgelopen jaar nam de invoer echter wel af, terwijl de levering vanuit Polen toeneemt.
Buiten de EU is Brazilië de belangrijkste leverancier en dit belang nam in 2005 fors toe. Bij de vleeswaren
steeg het aandeel van Duitsland weer iets, terwijl België wat terrein verloor. In totaal bleef de levering van
EU-lidstaten ongeveer op hetzelfde niveau. Er was echter wel sprake van een groei van de import van
vleeswaren, vooral ook weer uit Brazilië.
De export van rundvlees en rundervleeswaren bedroeg in 2005 bijna 0,21 miljoen ton (+3,5%). De
groei van de export van rundervleeswaren sprong daarbij in het oog (+35%). Deze groei werd vooral
binnen de EU gerealiseerd. Overigens is de omvang van de export van rundervleeswaren nog steeds
beperkt (16.000 ton). Voor rundvlees en rundervleeswaren samen vormen Duitsland en Frankrijk de
belangrijkste bestemmingen. Buiten de EU is Rusland de belangrijkste afnemer.
11.1.3 Paarden-, schapen- en geitensector
De paardenhouderij hoort bij de zogenaamde ‘diensten-dierhouderij’, met recreatie en sport als
voornaamste functies. Dit is een belangrijk verschil met de landbouwsectoren, die vooral gericht zijn op
voedselproductie. Naast de hobbymatige paardenhouderij kan ook sprake zijn van commerciële
activiteiten, zoals maneges, paardenkampen en stoeterijen. Het ministerie van LNV formuleert een visie op
de paardenhouderij, welke in het voorjaar van 2006 wordt uitgebracht. Vooruitlopend hierop heeft de
minister aangegeven dat de paardenhouderij de kans moet krijgen zich verder te ontwikkelen op een
duurzame wijze. De groeiende sector voorziet in de behoefte van mensen aan recreatie en draagt bij aan
de economische vitaliteit van het platteland. De visie zal vooral ingaan op de landschappelijke effecten van
de groeiende paardenhouderij, voorkomen moet worden dat de groei van het aantal paarden leidt tot
verrommeling van het landschap (LNV, 2006).
Een nevenproduct van de paardenhouderij is paardenvlees. Van de totale vleesconsumptie in Nederland
maakt paardenvlees met 0,6 kg per hoofd echter een zeer beperkt aandeel uit. Die consumptie is vooral
gebaseerd op geïmporteerd vlees.
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Schapen en geiten, groeiende sectoren
De schapen- en geitenhouderij produceerde in 2005 0,96 miljoen dieren (+4% ten opzichte van 2004).
De import is met 37.000 stuks gering. De export bedroeg 360.000 dieren. Het belangrijkste afzetland
voor schapen is Frankrijk en voor geiten Spanje.
In totaal worden er 171.000 melkgeiten gehouden, tegen 43.000 stuks in 1995. De Nederlandse
productie van geitenmelk komt uit op bijna 130.000 ton (PZ, 2005). Nederland komt daarmee na
Frankrijk, Spanje en Griekenland op de vierde plaats. Meer dan de helft van de geitenmelk verdwijnt in
de kaasbak. Duitsland is een grote afnemer.
De schapen- en geitenslachterijen slachtten in 2005 630.000 dieren en verwerkten deze tot 14.900
ton vlees. De import bedroeg 13.500 ton en de export 6.000 ton. De belangrijkste leverancier is
Nieuw-Zeeland, met een aandeel van ongeveer 50%. De belangrijkste afnemer is België, met een
aandeel van circa 40%. Voor eigen gebruik was er 22.300 ton (+4%) beschikbaar. Dit komt overeen
met 1,4 kg per hoofd van de bevolking.

11.2 Structuur van primaire bedrijven
De grondgebonden veehouderij in Nederland vindt plaats op ongeveer 50.300 bedrijven. Op die
bedrijven lopen circa 4,8 miljoen graasdieren (runderen, schapen, geiten, paarden) op 1,34 miljoen
ha cultuurgrond. Voor ongeveer 80% van die bedrijven kan gesproken worden van gespecialiseerde
bedrijven: de grondgebonden veehouderij maakt daar meer dan tweederde deel uit van de totale
productiecapaciteit (gemeten in Nederlandse grootte-eenheden, nge). De bedrijven zijn belangrijke
grondgebruikers en daarmee belangrijke leveranciers van een open groene ruimte. In totaal is in
Nederland ongeveer 1,25 miljoen ha in gebruik als grasland en snijmais (tabel 11.3). Dat is ongeveer
60% van het totale areaal cultuurgrond. De afgelopen 35 jaar heeft er een sterke uitwisseling
plaats gehad tussen grasland en snijmaïs. Naast die groene ruimte zijn de belangrijkste producten
melk en vee, dat in de volgende schakels in de keten bewerkt wordt tot vlees. De diversiteit bij
de gespecialiseerde graasdierbedrijven is groot. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen
melkveebedrijven en overige graasdierbedrijven.
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Melkveebedrijven steeds groter
De omvang van de koemelkproductie is beperkt door het melkquotum, dat sinds 1984 van kracht is.
Door een toenemende productiviteit zijn steeds minder koeien nodig om dat quotum vol te melken.
Ook in 2005 was er een afname van het aantal koeien (-2,5%). In de sector is sprake van veel
bedrijfsbeëindigingen en een sterke schaalvergroting van de blijvende bedrijven. Het aantal bedrijven
met koeien is de afgelopen 15 jaar gemiddeld met 4,5% per jaar teruggelopen. Het aantal stoppers in
2004 en 2005 lag lager dan in de voorgaande periode (tabel 11.3). Gemiddeld stopten in deze twee
jaren elke dag twee melkveehouders.
Ondanks de schaalvergroting zijn de meeste melkveebedrijven nog een gezinsbedrijf. Ongeveer 90%
van de bedrijven heeft een bedrijfsomvang kleiner dan 150 nge (tabel 11.4), wat overeenkomt met

11.2

Tabel 11.3

Oppervlakten, dieren en bedrijven met dieren in de grondgebonden
veehouderij, 1971-2005
Mutatie per jaar (%)

Aantal

1971-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2005

Mutatie (%)

2005 2004-2005

Oppervlakte (1.000 ha)
Grasland

-1,1

-0,9

-0,8

-0,1

1.008

+2,5

Snijmaïs

+26,3

+3,9

+0,5

+2,5

248

+4,4

+2,4

-2,2

-2,2

-1,0

1.433

-2,5

.

+7,0

-8,6

-6,6

129

+3,7

Dieren (1.000 stuks)
Melkkoeien
Vleesstieren
Ander rundvee

+1,4

-0,3

-2,2

-2,5

1.408

+0,1

Schapen

+4,6

+7,1

-2,6

+0,8

1.363

+10,3

.

.

+11,4

+10,3

292

+3,5

Geiten
Bedrijven met:
Melkkoeien

-5,3

-3,5

-4,6

-4,4

23.530

-3,3

Vleesstieren

.

+1,6

-6,1

-3,5

8.100

+2,1

Schapen

.

+1,1

-3,6

-4,5

13.710

-4,7

Geiten

.

.

+3,8

+3,7

4.558

+0,6

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Tabel 11.4

Verdeling (%) van bedrijven en productie (nge) van graasdierbedrijven naar
bedrijfsomvang, 2005
Bedrijfsomvang

Totaal

< 16 nge

16-70 nge

70-150 nge

>150 nge

Aantal bedrijven

630

6.890

11.690

2.120

21.330

Aandeel bedrijven %

3,0

32,3

54,8

10,0

100,0

Aandeel productie (nge) %

0,3

17,3

60,5

21,9

100,0

Melkveebedrijven

Overige graasdierbedrijven
Aantal bedrijven

12.070

5.590

810

200

18.670

Aandeel bedrijven %

64,7

29,9

4,4

1,0

100,0

Aandeel productie (nge) %

23,6

43,6

19,6

13,2

100,0

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

ongeveer 100 koeien. Op die bedrijven leveren de ondernemers en hun gezinnen vrijwel alle arbeid. Bij
de 10% grotere bedrijven, die ruim 22% van de productie in handen hebben, wordt in totaal 13% van
de arbeid door anderen dan het gezin geleverd (figuur 11.2). Bovendien is daar ook de inzet van de
loonwerker veel groter.
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Figuur 11.2

Arbeidsvoorziening op graasdierbedrijven naar bedrijfsomvang (nge), 2005

100%

los
vrouw, personeel
man, personeel
vrouw, gezin
man, gezin

80%

60%

40%

20%

0%
< 16 nge

16-70 nge

70-150 nge

> 150 nge

totaal
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

De specialisatiegraad in de melkveehouderij is hoog: op ongeveer 90% van de bedrijven met
melkkoeien maakt het melkvee meer dan tweederde uit van de totale productiecapaciteit. De 21.330
gespecialiseerde melkveebedrijven hadden in 2005 een gemiddelde omvang van ongeveer 63
melkkoeien. Voor 2015 wordt verwacht dat er nog hooguit zo’n 14 à 15.000 melkveebedrijven zullen
zijn, met een gemiddelde omvang van 85 tot 90 koeien (Silvis en De Bont, 2005). De afgelopen jaren
zijn vooral veel kleinere bedrijven gestopt met melken. De komende tijd zal een groter deel van de
bedrijfsbeëindigingen de nu nog gemiddelde bedrijven betreffen.
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Overige graasdierbedrijven: een diverse groep
De 18.670 overige graasdierbedrijven vormen een zeer diverse groep. Voor een groot deel (12.000
bedrijven) betreft het zeer kleine bedrijven, onder andere bestaande uit gestopte melkveehouders die
nog wat grond en vleesvee of schapen hebben. Anderzijds vallen er ook ‘normale’ bedrijven onder,
zoals vleesveebedrijven. Ook de geiten- en paardenhouders worden hier ingedeeld. In die sectoren is
nog een zekere groei waar te nemen. De professionele melkgeitenhouderij is een vrij jonge tak van
landbouw, die mede is opgekomen vanwege de koemelkquotering. Er zijn ruim 700 bedrijven met
melkgeiten, met een gemiddelde omvang van ruim 230 geiten per bedrijf.

11.2

Paarden: nog veel onbekend
De exacte omvang van de paardensector is niet bekend, omdat een integraal monitoringssysteem
ontbreekt. De schattingen van het totaal aantal paarden en pony’s (onder andere gebaseerd op het
aantal dekkingen) lopen uiteen van 300.000 tot 500.000 stuks. Een deel van de paarden wordt geteld
via de jaarlijkse Landbouwtelling. Daarin zijn in 2005 ruim 133.300 paarden en pony’s geregistreerd
op ruim 17.600 bedrijven, nog niet de helft van de totale geschatte populatie. Ten opzichte van 1985
is het aantal dieren in de Landbouwtelling verdubbeld. Veel bedrijven hebben overigens maar een
beperkt aantal paarden. Bijna 80% van de paarden komt voor op 30% van de bedrijven met paarden.
Meer dan de helft van de paarden en pony’s wordt gehouden in de zandprovincies Noord-Brabant,
Gelderland en Overijssel.
De paardenhouderij krijgt net als de andere agrarische bedrijven te maken met het nieuwe
mestbeleid. Een bedrijfsmatige vorm van het houden van paarden (voor gebruiks- of winstdoeleinden)
wordt gezien als landbouwkundig bedrijf, en valt dus onder de meststoffenwet. Voor kleine bedrijven
(minder dan 350 kg stikstofproductie en minder dan 3 ha landbouwgrond) geldt een vrijstelling voor
de meeste administratieve verplichtingen. Hobbymatig gehouden paarden vallen niet onder de nieuwe
mestwet.
Opleiding en nevenberoep
Er zijn in totaal 59.000 bedrijfshoofden in de grondgebonden veehouderij, wat neerkomt op gemiddeld
bijna 1,5 per bedrijf. De bedrijven groter dan 150 nge hebben gemiddeld meer dan 2 bedrijfshoofden.
Bij de kleinere bedrijven, vooral overige graasdierbedrijven, staat een groot deel van de hoofden
als ‘rustend agrariër’ te boek (tabel 11.5), wat betekent dat ze in feite al gestopt zijn met hun
professionele agrarische bedrijf. Ook bij de grotere bedrijven komen rustende agrariërs voor, dat is
dan vaak een bedrijfshoofd dat nog wel in de maatschap participeert. In totaal gaat het om ruim 7.500

Tabel 11.5

Verdeling (%) van bedrijfshoofden op graasdierbedrijven naar hoofd- en
nevenactiviteiten en opleidingsniveau, 2005
< 16 nge

16-70 nge

70-150 nge

>150 nge

Totaal

Aantal bedrijven

12.710

12.470

12.500

2.330

40.010

Totaal aantal bedrijfshoofden

14.320

17.460

22.310

4.990

59.070

Hoofd- en nevenactiviteiten

w.v. zonder nevenactiviteiten (%)

25

66

85

90

65

met nevenactiviteiten

37

25

13

8

22

rustend agrariër

38

9

2

2

13

8

8

14

19

11

Afgeronde MBO

37

48

67

67

52

Overig

55

43

19

13

38

Hoogst genoten opleiding (%)
Afgeronde HBO of universiteit
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Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.
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rustende agrariërs. Bij 5.800 bedrijven komt er naast het rustende bedrijfshoofd geen actief hoofd
voor. Bij de bedrijven tot 70 nge hebben relatief veel bedrijfshoofden nog nevenactiviteiten naast het
agrarisch bedrijf. Bij de grotere bedrijven is dat maar 10 tot 15%. Bij de melkveebedrijven komen
minder nevenactiviteiten voor dan bij de overige graasdierbedrijven. Bovendien gaat het bij die hoofden
uit de melkveehouderij vooral om nevenactiviteiten in loondienst, terwijl die bij de overige bedrijven
merendeels als zelfstandige worden uitgevoerd.
De bedrijfshoofden op de grotere bedrijven zijn over het algemeen hoger opgeleid dan die
op de kleinere bedrijven. Daar gaat vaak ook een verschil in leeftijd/generatie achter schuil. De
hoger opgeleiden ontplooien wat vaker nevenactiviteiten dan de lager opgeleiden. Van de 1.070
bedrijfshoofden met een hogere opleiding op de kleinere bedrijven heeft 80% nevenactiviteiten.
Een bont landschap
Weidegang van melkkoeien is een thema dat brede belangstelling geniet. Met de teruggang van
zowel het totaal aantal melkkoeien als het aantal melkveebedrijven (en daarmee het potentieel aantal
koppels) en bovendien de drang naar een beter beheersbaar bedrijfsproces, zullen in het landschap
steeds minder melkkoeien te zien zijn. Melkkoeien zijn echter niet de enige beeldbepalende dieren.
Ook kalveren, pinken, vleeskoeien, paarden, schapen en geiten kunnen het landschap aankleden.
Het aantal stuks jongvee loopt terug, net als de melkkoeien. Maar het uitbesteden van de opfok van
jongvee aan andere ondernemers kan voor een grotere spreiding van de dieren over regio’s zorgen.
De schapen zijn tussen 1985 en 1993 sterk opgekomen, maar het aantal vertoont sindsdien ook een
dalende tendens, al is in 2005 weer sprake van een opleving.
Het aantal geiten groeit nog steeds, al zullen niet alle melkgeiten geweid worden. Ook het aantal
paarden op landbouwbedrijven neemt toe. Bovendien kopen steeds vaker particulieren kleine stukken
landbouwgrond om als weiland te gebruiken voor paarden (LNV, 2006). En er worden steeds meer
koeien geïnsemineerd met stieren van een vleesras, waarna die witte, bruine, blauwe of zwarte dieren
het landschap een bont karakter kunnen geven. Vee in de wei is dan ook geen exclusief product van
melkveehouders. Ook de andere grondgebonden veehouders, vaak kleinere bedrijven, zorgen voor
kleur en leven in het groen.

11.3 Bedrijfsresultaten
11.3.1 Melkveehouderij
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Na enkele jaren van dalende inkomens zijn deze in 2004 licht gestegen (tabel 11.6). Voor 2005 is een
verdere inkomensverbetering geraamd. Deels wordt deze veroorzaakt door de gunstige marktsituatie,
deels door een groei van de bedrijfsomvang.
De prijsdaling van melk (-1,7%) was in 2005 kleiner dan op basis van de interventieprijsverlaging
werd verwacht. De daling werd dan ook ruimschoots gecompenseerd door de hogere melkpremie
in het kader van de zuivelhervorming. Verkochte kalveren en koeien brachten gemiddeld 12% meer

11.3

Tabel 11.6

Resultaten (1.000 euro per bedrijf) van melkveebedrijven, 2001-2005
2001-2003

2004

2005 (r)

23.280

21.720

21.070

61,4

64,6

65,4

97

100

97

196,9

201,0

219,5

Kenmerken

a)

Aantal bedrijven
Melkkoeien per bedrijf
Nge per bedrijf
Opbrengsten, totaal
Melk
Betaalde kosten en afschrijving

157,6

156,1

157,3

156,3

160,3

162,2

Toegerekende kosten

57,6

60,0

59,3

Opbrengsten/kosten (%)

79,6

71,3

82,0

Bedrijfswinst uit normale bedrijfsvoering

40,7

41,0

57,5

Gezinsinkomen uit bedrijf

43,1

43,5

60,0

Besparingen

17,8

22,5

a) Bedrijven tussen de 16 en 1.200 ege.

37,5
Bron: Informatienet.

op dan in 2004. De belangrijkste bijdrage aan de inkomensverbetering werd echter geleverd door
de waardeverandering van de veestapel. Sinds de invoering van het nieuwe rekenstelsel (zie Poppe,
2004) wordt die post meegenomen in bedrijfsresultaat en inkomen. In 2005 gaat het om een effect
van gemiddeld 12.000 euro per bedrijf. Dat bedrag vormt wel inkomen, maar er is geen geldstroom
aan verbonden en kan dus ook niet worden besteed.
De betaalde bedrijfskosten lagen op een iets hoger niveau dan in voorgaande jaren. De stijging werd
gedempt door de gunstige rentestand en lage voerprijzen. Ook werd minder uitgegeven aan huur van
melkquotum.
Naast het inkomen uit bedrijf werd in 2005 nog ongeveer 12.000 euro aan inkomsten van buiten
het bedrijf behaald. Deels gaat het daarbij om ontvangen loon en rente, maar ook kinderbijslag en
dergelijke maken er deel van uit. Na aftrek van gezinsbestedingen resteert in 2005 ongeveer 37.500
euro aan besparingen. Veel bedrijven hebben hun financiële positie kunnen verbeteren.
Op een deel van de bedrijven is het inkomen bestemd voor meerdere gezinnen. Gemiddeld zijn er
1,15 gezinnen per bedrijf. Het totaal inkomen wordt voor 2005 geraamd op ongeveer 68.000 euro
per gezin. Er is daarbij grote variatie tussen bedrijven (figuur 11.3). Deze worden veroorzaakt door
verschillen in bedrijfsgrootte en in technisch resultaat en financiering. Een op de acht gezinnen heeft
in 2005 een totaal gezinsinkomen beneden de 25.000 euro. Een ongeveer even grote groep gezinnen
haalt een totaal inkomen boven de 100.000 euro.
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Opbrengsten en kosten per 100 kg melk naar bedrijfsomvang
De rentabiliteit van de melkproductie hangt zeer sterk samen met de bedrijfsomvang. De totale
opbrengsten per 100 kg melk liggen zowel voor kleine als voor grote zuivere melkveebedrijven
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Figuur 11.3

Verdeling (%) van het aantal gezinnen op melkveebedrijven naar totaal
gezinsinkomen, 2001-2005
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Bron: Informatienet.

11
11.3

176

(bedrijven zonder nevenactiviteiten) tegen de 40 euro per 100 kg melk (figuur 11.4). De opbrengsten
bestaan grotendeels uit melkopbrengsten. De overige opbrengsten - zoals omzet en aanwas,
toeslagen en dergelijke - maken ongeveer 15% uit van de totale opbrengsten. De voerkosten bedragen
ongeveer 6,5 euro per 100 kg melk en verschillen nauwelijks tussen de grootteklassen. Ook bij de
andere betaalde kosten zijn de verschillen niet groot, toch realiseren de grotere bedrijven daar al
enig schaalvoordeel. Het verschil in inkomen tussen de grootteklassen bedraagt 0,7 euro per 100
kg, in het voordeel van de grotere bedrijven. Die grote bedrijven produceren gemiddeld meer dan
een miljoen kg melk, bijna vier keer zo veel als de genoemde kleinere bedrijven. Van de opbrengsten
resteert ongeveer 21% als inkomen.
De grotere bedrijven pakken de meeste efficiencywinst bij de inzet van eigen arbeid en kapitaal (in
de figuur: berekende kosten). Bij de kleine bedrijven bedragen deze kosten ongeveer 30 euro per
100 kg melk, terwijl de groten daar maar de helft van nodig hebben. Bij de kleinere bedrijven komt
het inkomen overeen met een kwart van de berekende kosten voor de eigen productiefactoren, terwijl
bij de grotere bedrijven 56% van die kosten als inkomen resteert. Ook op de grotere bedrijven is de
behaalde vergoeding gemiddeld dus toch nog niet marktconform.

11.3

Figuur 11.4

Opbrengsten en kosten (euro/100 kg melk) van zuivere melkveebedrijven
naar omvang, gemiddelde 2002-2004
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Inkomens op melkveebedrijven naar bedrijfsomvang
Het inkomen op de melkveebedrijven wordt grotendeels behaald uit (agrarische) activiteiten. Op de
kleinere bedrijven is dit aandeel bijna twee derde, terwijl het op de grotere bedrijven oploopt naar ruim
85% (tabel 11.7). De rest komt uit inkomsten van buiten het bedrijf. De totale inkomsten van buiten
bedrijf zijn tussen de grootteklassen redelijk vergelijkbaar, maar de opbouw is wel verschillend. Bij de
kleinere bedrijven draagt arbeid relatief meer bij, bij de grotere de overige inkomsten. Deze bestaan
voor het grootste deel uit uitkeringen van sociale verzekeringen (zoals kinderbijslag en AOW). Op de
grotere bedrijven zijn vaak meerdere ondernemers en gezinnen werkzaam, met dus meer kans op
aanspraak op die voorzieningen. Op de grotere bedrijven is er minder gelegenheid om arbeid in te
zetten buiten het bedrijf. Ook binnen de grootteklassen zijn er verschillen. Bij de kleinere bedrijven
heeft een kwart van de bedrijven geen neveninkomsten uit arbeid. Bij een even grote groep gaan die
inkomsten de 10.000 euro te boven. Bij 4% van de kleinere bedrijven gaat het zelfs om meer dan
25.000 euro. Bij de grote bedrijven haalt de helft van de bedrijven geen inkomsten uit arbeid van
buiten bedrijf. Bij nog eens een op de drie blijven die inkomsten beperkt tot maximaal 5.000 euro.
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Tabel 11.7

Inkomensvorming (1.000 euro) van melkveebedrijven naar bedrijfsomvang,
gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang

Aandeel bedrijven (%)

Klein

Midden

Groot

<70 nge

70-150 nge

>150 nge

Totaal

30

56

14

100

Gezinsinkomen uit bedrijf

18,0

37,3

73,0

36,6

Inkomsten buiten bedrijf

10,0

11,8

11,1

11,2

w.v. arbeid

5,5

5,3

2,8

5,0

vermogen

0,6

1,7

1,0

1,3

overig

4,0

4,8

7,3

4,9

Totaal gezinsinkomen

28,0

49,2

84,1

47,8

Idem per gezin

27,5

42,0

62,3

41,5

Bron: Informatienet.
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Herkomst en besteding van middelen naar bedrijfsomvang
De kleinere melkveebedrijven realiseerden in 2002-2004 gemiddeld een kasstroom aan eigen
middelen van bijna 14.000 euro (tabel 11.8), dat is 1,1% van het balanstotaal. Op de grotere
bedrijven is dit 1,8%. Dit geeft aan dat de kleinere bedrijven relatief minder eigen middelen hebben
om in het bedrijf te investeren. Veel kleine bedrijven investeren dan ook niet veel meer in het bedrijf,
zodat ze ook geen nieuwe leningen aan hoeven te trekken. Per saldo is bij de kleine bedrijven op de
eindbalans gemiddeld slechts 1.300 euro meer vreemd vermogen aanwezig dan op de beginbalans.
Bij de grote bedrijven is er meer dan 70.000 euro aan leningen bijgekomen. In totaal komen de
financieringsmiddelen daar overeen met 3,35% van het balanstotaal. Bij de middengroep is dit 3% en
bij de kleinere bedrijven gemiddeld 1,2%.
Aan de bestedingenkant zijn de kleine bedrijven vooral gericht op het versterken van de liquide
middelen. De middengroep en de grotere bedrijven investeren vooral in melkquotum. Bij de grotere
bedrijven ligt, in vergelijking tot de middengroep, de nadruk iets meer op grond en iets minder op
machines.
Niet alleen tussen de grootteklassen bestaat variatie in de kasstroom, maar ook tussen bedrijven
binnen een grootteklasse. Zo is de kasstroom eigen middelen bij één op de drie bedrijven in de
middengroep kleiner dan 26.000 euro, maar bij evenveel bedrijven groter dan 60.000 euro. Bij de
grotere bedrijven loopt die range zelfs van 60.000 tot 120.000 euro. Dat betekent ook dat de 33%
beste uit de middengroep meer kasstroom behalen dan de 33% minste van de grote bedrijven.
Grond- en quotumhandel
De prijsdaling van grond is in 2005 tot staan gebracht. Volgens NVM (2006) ligt de gemiddelde
grondprijs op 28.500 euro per ha, circa 500 euro hoger dan in 2004. De hoeveelheid verhandeld
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Tabel 11.8

Herkomst en besteding van financieringsmiddelen (1.000 euro) per
melkveebedrijf naar bedrijfsomvang, gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang
Klein

Midden

Groot

<70 nge

70-150 nge

>150 nge

Totaal middelen

15,1

75,2

154,4

68,5

w.v. eigen middelen

13,8

43,8

81,3

40,2

1,3

31,4

73,1

28,3

15,1

75,2

154,4

68,5

8,4

68,0

136,7

60,0

1,7

6,2

20,5

6,8

vreemde middelen
Totaal bestedingen
w.v. investeringen
w.v. grond

Totaal

		

gebouwen

1,8

13,9

27,0

12,2

		

machines

3,0

14,1

25,3

12,4

		

quota

-0,5

28,9

59,1

24,4

		

overig

2,4

5,0

4,8

4,2

mutatie liquide middelen

7,6

2,4

6,6

4,5

overige bestedingen

-0,9

4,8

11,1

4,0

Bron: Informatienet.

melkquotum (exclusief bedrijfsoverdrachten) is in 2005 licht gedaald tot 455 miljoen kg, ongeveer 4%
van het totale Nederlandse melkquotum. Een vergelijkbare hoeveelheid melk gaat in andere handen
over via bedrijfsoverdracht. De prijs van het quotum bedraagt gemiddeld 49 euro per 100 kg vet, 15%
meer dan in 2004. In september 2005 werd zelfs een prijs van bijna 54 euro bereikt. Bij dergelijke
prijzen duurt het gemiddeld ruim 13 jaar voordat er bedrijfseconomisch gezien geld aan wordt
overgehouden (zie ook Jager, 2005). Het is de vraag of de quotumprijs nog lang op dit hoge niveau zal
blijven gegeven de onzekerheid of het melkquotum ook na 2015 nog wel zal bestaan en de onzekere
situatie rondom de ontwikkeling van de (institutionele) melkprijs.
Grote kapitaalbehoefte grotere bedrijven
Het gemiddelde melkveebedrijf werkt met een balanstotaal van 2,3 miljoen euro. De quota maken
daar 40% van uit. Het grootste deel is gefinancierd met eigen vermogen. Vermogensverschaffers
brengen gemiddeld 540.000 euro aan leningen in. De waarde van de bedrijven is uiteraard zeer sterk
afhankelijk van de bedrijfsomvang. Bij de kleinere bedrijven ligt het balanstotaal op de helft van het
gemiddelde, bij de grotere op het dubbele. De verhouding in vreemd vermogen is iets schever: de
kleinere bedrijven hebben relatief minder leningen dan de grotere. Daar maken de leningen ruim 1,2
miljoen euro uit. Bij de zogenaamde megabedrijven gaat het balanstotaal zelfs richting de 7,5 miljoen
euro, met leningen van ongeveer 2 miljoen euro (RLG, 2005). Bij een generatiewisseling komt daar dus
nogal wat kijken en is de behoefte aan nieuwe financieringsconstructies groot.
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Biologische melkveehouderij is voorsprong kwijt
De biologische melkveehouderij kenmerkt zich door in oppervlakte vrij grote bedrijven met een lage
veebezetting (tabel 11.9). De productie per ha en per dier is relatief laag. De koeien gaan gemiddeld
wel langer mee: het vervangingspercentage ligt 5 procentpunten lager dan op gangbare bedrijven. Het
gemiddelde melkquotum is 30 tot 35% kleiner dan bij de gangbare bedrijven. Ook de ontwikkeling van
het quotum is afwijkend. In de biologische melkveehouderij is nauwelijks sprake van schaalvergroting.
De biologische bedrijven zijn lange tijd in staat geweest om met minder melk een hoger inkomen
te behalen dan hun gangbare collega’s. Mede door de groeiende achterstand in bedrijfsomvang,
waardoor prijsstijging van de vaste kosten minder goed wordt opgevangen, is die voorsprong
omgebogen in een achterstand. In 2005 is het inkomensnadeel opgelopen tot ruim 11.000 euro. Per
100 kg melk ligt het inkomen echter nog wel boven het gangbare niveau.

Tabel 11.9

Enkele kengetallen van gangbare en biologische melkveehouderijbedrijven,
2001-2005
Gangbaar gemiddeld

Biologisch gemiddeld

2001-04

2005 (r)

2001-04

2005 (r)

Oppervlakte voedergewassen

37,4

40,3

44,4

45,7

Melkkoeien per bedrijf

62,2

65,4

54,6

52,9

Vervangingspercentage

27,0

27,9

21,3

22,2

Melkquotum (1.000 kg)

474,9

510,1

331,7

326,2

Intensiteit (ton melkquotum/ha voedergewassen)

12,7

12,7

7,5

7,1

Melkproductie per koe (kg)

7.530

7.700

6.250

6.320

Fabrieksprijs melk per 100 kg (euro)

34,65

32,50

38,73

36,35

43,2

60,0

40,6

48,5

Gezinsinkomen uit bedrijf (1.000 euro)

Bron: Informatienet.
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11.3.2 Vleesrundvee en schapenhouderij
Bedrijven met vleesrunderen (vleesstieren, vleesvee en overig weidevee) kenmerken zich door
hun gemengde karakter. De inkomensontwikkeling van bedrijven met vleesvee is daarom slechts
ten dele afhankelijk van de resultaten die met vleesvee worden behaald. Het afgelopen jaar is een
lichte verbetering van die resultaten opgetreden. Verkochte dieren brachten per kg meer op en de
voerprijzen waren lager dan in voorgaande jaren (tabel 11.10). Wel moest iets meer betaald worden
voor het uitgangsmateriaal. De dierpremies zijn in principe ongewijzigd, maar mede door de groei
van de veestapel is het plafond sterk overschreden. Ook is 3 procent korting toegepast om binnen
het Europese landbouwbudget te blijven (de zogenaamde financiële discipline). De stierpremies vallen
daardoor 85 euro (-40%) per stier lager uit dan vorig jaar en de zoogkoeienpremie ruim 17 euro (-9%).
In 2004 is de opbrengstprijs van slachtrammen gedaald door een geringere vraag. In 2005 zijn die
prijzen slechts weinig hersteld, ondanks de sterke stijging van de uitvoer (+28%). De slachtschapen
daalden zelfs in waarde. Een klein voordeel werd nog behaald dankzij de lagere voerprijzen. De totale
toegerekende kosten namen daardoor licht af. Uiteindelijk resteert in 2005 een vergelijkbaar saldo per
ooi als in 2004.
Tabel 11.10

Resultaten van bedrijven met stieren en bedrijven met schapen, 2003-2005
2003

2004

2005 (r)

Opbrengstprijs (euro/kg geslacht gewicht)

2,45

2,35

2,50

Kalverprijs (euro/kg)

3,15

2,75

3,10

Vleesstierenbrok (euro/100 kg)

16,50

17,55

16,05

Snijmaïs (euro/ton)

39,50

41,50

37,00

Opbrengstprijs slachtrammen (euro/kg)

3,95

3,80

3,85

Saldo (euro/gemiddeld aanwezige ooi)

105

102

102

Vleesstierenhouderij

Schapenhouderij

Bron: Prijs-InformatieDesk en Informatienet.
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12
Intensieve veehouderij
Kernpunten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sterke groei handel in varkens
betekenis Brazilië als leverancier kuikenvlees fors toegenomen
import vleeskalveren en export kalfsvlees verder gegroeid
verdere schaalvergroting intensieve veehouderij
weinig nevenactiviteiten op grote varkensbedrijven
hogere opleiding bedrijfshoofden op grote varkensbedrijven
resultaten zeugenhouderij beter, vleesvarkenshouderij slechter
vooral middelgrote varkensbedrijven verkochten varkensrechten
resultaten leghennenhouderij iets beter, goede resultaten vleeskuikenhouderij
inkomen vleeskalverbedrijven daalt

12.1 Het intensieve-veehouderijcomplex
12.1.1 Algemeen
De intensieve veehouderij bestaat uit de varkens-, de pluimvee- (zowel slacht- als legpluimvee) en
de vleeskalverhouderij. De intensieve veehouderij maakt deel uit van een complex, waartoe onder
andere ook de mengvoederindustrie, de slachterijen, de eierpakstations en de distributiebedrijven
behoren. In 2004 realiseerde dit complex een toegevoegde waarde van 4,6 miljard euro (tabel 12.1).
De komende jaren liggen de mogelijkheden voor groei van de toegevoegde waarde vooral in verdere
waardevermeerdering van producten in de slachterij en de vleesverwerkende industrie. Voor de
primaire sector geldt dat (volume)groei wordt beperkt door het milieubeleid. Voor de pluimveehouderij
geldt daarnaast dat de afspraken in het kader van de WTO er waarschijnlijk toe leiden dat de
import van kuikenvlees, die de laatste jaren sterk is toegenomen, hoog blijft. Hierdoor is het minder
aannemelijk dat de productie van vleeskuikens zich zal herstellen tot het niveau van voor de uitbraak
van de vogelpest in 2003.
Binnen het intensieve-veehouderijcomplex is de varkenssector qua toegevoegde waarde het grootst,
vooral omdat de varkensslachterij een belangrijk deel (20% in 2003) van de toegevoegde waarde van
het deelcomplex voor zijn rekening neemt (Silvis en De Bont, 2005). Na de varkenssector volgt de
vleeskalversector. In deze sector is, in tegenstelling tot de varkenssector, de toegevoegde waarde vrij
gelijk verdeeld over de veehouderij en de slachterij. De pluimveesector is de kleinste sector.
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Vleeskalversector op de tweede plaats in EU, varkens- en pluimveesector subtoppers
De Nederlandse vleeskalversector is in de EU-15, na Frankrijk, de grootste speler. In 2004 had
Nederland een aandeel van bijna 30% in de kalfsvleesproductie van de zes grootste spelers.
De varkensvleesproductie komt op de zesde plaats binnen de EU-15. De pluimveevlees- en de

12.1

Tabel 12.1

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het intensieveveehouderijcomplexa), 2001-2004
Toegevoegde waarde
(factorkosten, mrd. euro)b)

Totaal intensieveveehouderijcomplex
aandeel in agrocomplexa)

Werkgelegenheid
(1.000 aje)

2001

2004 (v)

2001

2004 (v)

5,0

4,6

99,3

82,6

22,5%

21,9%

23,5%

21,6%

Primaire productie

0,7

0,4

24,9

20,4

Verwerking

1,1

1,1

17,9

14,3

Toelevering

2,4

2,5

42,5

37,7

Distributie

0,8

0,6

14,0

10,2

a) Op basis van binnenlandse grondstoffen; b) in lopende prijzen.
NB: door revisie van de Nationale Rekeningen en methodologische veranderingen zijn de cijfers niet vergelijkbaar met
eerder gepubliceerde gegevens.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

eierproductie komen ook beide op de zesde plaats binnen de EU-15.
Voor de Nederlandse handel met het buitenland zijn de varkens- en pluimveesector van groot
belang. De varkenssector realiseerde in 2004 een handelsoverschot van 1,5 miljard euro, dat is 5,1%
van het totale Nederlandse handelsoverschot dat jaar. De pluimveesector droeg met 0,98 miljard euro
3,3% bij aan dit saldo. Voor de kalversector zijn deze cijfers niet bekend. Echter, aangezien de runderen kalversector samen een overschot van 0,60 miljard euro realiseerden en Nederland wat betreft
rundvlees in volume een aanzienlijk handelstekort kent (zie paragraaf 11.1.2), moet de kalversector
ook een aanzienlijke bijdrage aan het handelsoverschot leveren.
12.1.2 Varkenssector
De varkenshouderij heeft in 2005 ruim 20,7 miljoen varkens geproduceerd, 0,47 miljoen meer dan
het jaar daarvoor (figuur 12.1). Het grootste deel van de extra productie is de grens over gegaan.
De export groeide met 11%. De export van vleesvarkens nam zelfs toe met 16% (tot 2,7 miljoen
stuks). In aantallen vormen de biggen nog altijd het grootste deel van de export (4,0 miljoen stuks).
Ongeveer de helft daarvan gaat naar Duitsland. In vergelijking met Duitse biggen zijn de Nederlandse
bovengemiddeld van kwaliteit, maar relatief laag in prijs.
In waarde is de export van vleesvarkens, met een tweederde aandeel in de exportwaarde van
varkens, het meest omvangrijk. Duitsland nam ongeveer 80% van dit aandeel voor zijn rekening. Sinds
de uitbreiding van de EU in 2004 is ook Hongarije een belangrijke afzetmarkt geworden.
Naast mengvoeders ook vochtrijke diervoeders belangrijke input voor varkenshouderij
De mengvoederindustrie produceerde in 2005 5,4 miljoen ton mengvoeders voor varkens, 5,5% meer
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dan in 2004. Ongeveer tweederde hiervan is bedoeld voor vleesvarkens, de rest voor fokvarkens (ruim
20%) en biggen (ruim 10%). Het overgrote deel van het varkensvoer wordt binnen Nederland afgezet.
Een klein deel (circa 5%) gaat naar buurlanden.
De meest recente cijfers over de structuur van de mengvoederindustrie hebben betrekking op
2003. Sinds die tijd is de structuur echter niet sterk veranderd. In 2003 waren er 89 ondernemingen,
met 116 vestigingen, die mengvoeders voor varkens produceerden. De negen grootste daarvan
namen 70% van de productie voor hun rekening. De concentratiegraad is dus vrij hoog.
De vochtrijke diervoederindustrie produceerde in 2004 5,1 miljoen ton voeder, 3,8% minder dan
in 2003. Tweederde hiervan was bestemd voor varkens. De belangrijkste producten zijn vloeibare
tarwezetmeelproducten (1,3 miljoen ton), aardappelstoomschillen (0,6 miljoen ton) en weiproducten
(0,6 miljoen ton).
Productie varkensvlees licht gestegen; Vion versterkt positie
De varkensslachterij heeft in 2005 14,5 miljoen varkens geslacht, 0,2% meer dan in 2004. Met een
gemiddeld geslacht gewicht van 90,3 kg, leverde dit een productie van 1,3 miljoen ton vlees. Bij deze
productie waren 10 ondernemingen met in totaal 16 slachterijen (met meer dan 100.000 slachtingen)
betrokken, waarbij de acht grootste 70% van de varkens slachtten. Van die grootste zijn er sinds
februari 2006 zes in handen van één onderneming: de Vion Food Group (onderdeel van Sovion). Vion

Figuur 12.1

Keten rondom de varkenshouderij, 2005

Mengvoederindustrie
89 ondernemingena)
5.400.000 ton

Import vee
651.000 stuks

Import vlees
261.000 ton

9.690 bedrijven
20.728.000 stuks

21 slachterijene)
1.306.000 ton

41,9 kg./hoofd
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Vochtrijke diervoederindustrie
13 ondernemingenb)
3.400.000 tonc)d)

Varkenshouderij

Slachterij

Verbruik varkensvlees

Export vee
6.906.000 stuks

Export vlees
884.000 ton

a) 2003; b) ondernemingen die lid zijn van Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV). Naast
deze ondernemingen is het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) lid van de OPNV. Het CBK vertegenwoordigt
vrijwel alle bierbrouwerijen die in Nederland actief zijn. Gezamenlijk realiseren de leden van de OPNV
ongeveer 80% van de afzet aan vochtrijke diervoeders; c) 2004; d) alleen vochtrijke diervoeders voor
varkens. De totale afzet van vochtrijke diervoeders bedraagt ruim 5,1 miljoen ton;
e) alleen slachterijen met meer dan 25.000 slachtingen.
Bron: CBS, OPNV, PD en PVE; bewerking LEI.
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is niet alleen in Nederland, maar ook in Europa een belangrijke speler. Het is, na Danish Crown, de
tweede varkensslachter van Europa. In Duitsland, het land met de grootste varkensvleesproductie in
de EU, is Vion zelfs de grootste partij. Met de recente overname van Südfleish is die positie verder
versterkt.
Handelsoverschot gegroeid, vooral door afname import varkensvlees
In 2005 is de import van varkensvlees, varkensvleeswaren en bacon met 9,7% afgenomen tot
261.000 ton. De waardedaling bleef beperkt tot 2,4% (tot 0,48 miljard euro) omdat de sterke daling
van de import van het relatief goedkope varkensvlees (165.000 ton) voor een deel teniet werd
gedaan door de groei van de import van relatief dure varkensvleeswaren (93.000 ton). Duitsland is de
belangrijkste leverancier, gevolgd door België, Frankrijk en Denemarken.
De export van varkensvlees, varkensvleeswaren en bacon daalde, in volume gemeten, met 3,3%
tot 0,88 miljoen ton; de waarde steeg met 2,0% tot 1,58 miljard euro. De Duitse markt heeft voor de
afzet van varkensvlees in 2005 aan betekenis verloren. Italië is nu, met een aandeel van een kwart, de
belangrijkste afzetmarkt. Voor vleeswaren is het Verenigd Koninkrijk, met een aandeel van eenderde,
traditiegetrouw de belangrijkste bestemming, gevolgd door België en Duitsland. Voor bacon bestaat
eigenlijk maar één markt: de Britse, met een aandeel van circa 95%. De export van bacon daalde met
8,2% tot 188.000 ton.
12.1.3 Pluimveesector
De pluimveehouderij realiseerde in 2005 een bruto eigen productie van 614.000 ton (karkasgewicht)
aan slachtpluimvee, 1,7% meer dan in 2004 (figuur 12.2). Het gaat voor bijna 90% om vleeskuikens.
De overige 10% betreft kalkoenen, kippen, hanen, eenden, ganzen en parelhoenders. De
legpluimveehouderij produceerde 9,1 miljard eieren, 1,1% minder dan in 2004. Deze afname is het
gevolg van de groei van het aandeel scharrel-, vrije uitloop- en biologische hennen. De productie per
hen van deze ‘alternatieve’ hennen is lager dan van kooihennen. De totale productie van ‘alternatieve’
eieren is met 5,1% toegenomen tot 4,1 miljard. Het aantal kooi-eieren daalde tot 5,0 miljard. Het
kooisysteem wordt per 2012 in de EU verboden. Vermoedelijk heeft de toename van de productie van
alternatieve eieren te maken met het anticiperen op dit verbod. Verder bieden vrijwel alle supermarkten
alleen nog alternatieve eieren aan.
Productie mengvoeders voor pluimvee behoorlijk gegroeid
Het voer voor pluimvee bestaat grotendeels uit mengvoeders. In 2005 werd 3,3 miljoen ton
pluimveevoer geproduceerd, 5,5% meer dan in 2004. Deze hoeveelheid is vrijwel gelijk verdeeld
over leg- en slachtpluimvee en wordt voor ongeveer 90% in het binnenland afgezet. In 2003 werd de
productie van mengvoeders voor pluimvee verzorgd door 82 ondernemingen met 108 vestigingen.
Ongeveer 70% van de pluimveevoeders werd door slechts 9 van deze ondernemingen geproduceerd.
Hoewel er over 2004 en 2005 geen gegevens beschikbaar zijn, is aannemelijk dat de sectorstructuur
in die jaren vrijwel niet is veranderd.
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Figuur 12.2

Keten rondom de pluimveehouderij, 2005

Mengvoederindustrie
82 ondernemingena)
3.250.000 ton
Pluimveehouderij
3.220 bedrijven
614.000 tonb) pluimvee
9.100 mln. eieren
Import vee
125.000 tonb)

Export vee
67.000 tonb)
Slachterij
17 slachterijenc)
672.000 ton

Import vlees
410.000 ton

Export vlees
723.000 ton
Pakstations
18 pakstationsd)

Import eieren
2.202 mln. stukse)

Export eieren
8.230 mln. stukse)
Verbruik
pluimveevlees
22,2 kg./hoofd

Verbruik eieren
183 stuks/hoofd

a) 2003; b) geslacht gewicht; c) alleen slachterijen met een
aanvoer van meer dan 10.000 ton; d) alleen pakstations met een
aanvoer van meer dan 100 miljoen eieren; e) inclusief eiproducten
omgerekend naar eieren in schaal.

Bron: CBS, PD en PVE; bewerking LEI.

In- en uitvoer pluimvee verder naar elkaar toegegroeid, Nederland blijft netto-importerend
De in- en uitvoer van pluimvee zijn in 2005 toegenomen. Bij de invoer ging het om een toename met
2% tot 125.000 ton (karkasgewicht); bij de uitvoer zelfs om een toename van 11% tot 67.000 ton.
Hoewel de in- en uitvoer naar elkaar zijn toegegroeid, is Nederland duidelijk netto-importerend op het
gebied van pluimvee.
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Pluimveeslachterij en pakstations blijven geconcentreerde sectoren
De productie van pluimveevlees is in 2005 gegroeid tot 672.000 ton (+0,9% ten opzichte van 2004),
waarvan 619.000 ton kuikenvlees (+2,1%). De productie van kalkoenvlees is bijna gehalveerd. Sinds
juli 2005 worden alle kalkoenen levend geëxporteerd omdat de kalkoenslachterij van Plukon (onderdeel
van Cebeco) is gesloten.

12.1

In totaal waren in 2005 17 kuikenslachterijen (met meer dan 10.000 slachtingen) actief. De 5
grootste, in handen van 4 ondernemingen, namen bijna de helft van de productie voor hun rekening.
De eierproductie werd verwerkt door 18 pakstations die meer dan 100 miljoen eieren verwerkten.
Het totaal aantal pakstations ligt een stuk hoger, in 2004 waren er 122. De 9 grootste pakstations,
waarvan er 2 in handen zijn van Kwetters, verwerkten bijna 60% van de eierproducten.
Betekenis Brazilië als leverancier van bevroren kuikenvlees fors toegenomen
De totale invoer van pluimveevlees inclusief vleeswaren, bereidingen en conserven, is in 2005 met
2,8% toegenomen tot 411.000 ton. Exclusief vleeswaren, bereidingen en conserven groeide de invoer
met 1,5% tot 276.000 ton. Binnen de EU nam vooral de import vanuit het Verenigd Koninkrijk toe
(met 7%). Buiten de EU was sprake van een enorme groei van de import uit Brazilië. Aan bevroren
kuikenvlees werd bijna 67.000 ton geïmporteerd, in 2004 was dit nog ruim 30.000 ton, vooral ten
behoeve van de verwerkende industrie en de horeca (Tacken en Van Horne, 2006).
De totale export van pluimveevlees (inclusief vleeswaren, bereidingen en conserven) is in 2005 licht
gegroeid tot 723.000 ton (+1,5%). Exclusief vleeswaren, bereidingen en conserven bedroeg de export
652.000 ton (+1,6%). De groei deed zich vooral voor in de eerste helft van het jaar. Met name in het
laatste kwartaal is de export, onder invloed van de media-aandacht voor vogelgriep in de EU, sterk
verminderd. Duitsland bleef, met een afname van ruim 30%, de belangrijkste afnemer. Het Verenigd
Koninkrijk nam met een aandeel van bijna 20% de tweede plaats in.
Duitsland belangrijkste handelspartner voor consumptie-eieren en eiproducten
In 2005 werden 2,2 miljard eieren ingevoerd (+4,0%), waarvan 1,6 miljard consumptie-eieren en
0,64 miljard eieren in de vorm van eiproducten. Vooral de import vanuit België nam toe, als gevolg
van de sterk gedaalde prijs aldaar. De export bedroeg 8,2 miljard stuks (-0,7%). Daarbij ging het om
5,9 miljard consumptie-eieren en 2,4 miljard in producten verwerkte eieren. Duitsland is voor beide
productgroepen de belangrijkste afnemer (met aandelen van respectievelijk 76% en 46%).
12.1.4 Vleeskalverensector
De vleeskalverhouderij heeft in 2005 766.000 kalveren van eigen bodem gemest, een afname met
5,4% ten opzichte van 2004 (figuur 12.3). Deze daling is vrijwel gecompenseerd door meer (vooral
nuchtere) kalveren uit het buitenland te halen: in totaal 667.000 stuks (+6,7%). Duitsland, op afstand
gevolgd door Polen, België en Litouwen, was het belangrijkste land van herkomst. Doordat bovendien
de export afnam tot 70.000 stuks (-5,4%), kon het aantal slachtingen op peil blijven. Per saldo werden
1,4 miljoen kalveren geslacht, evenveel als in 2004. Daar het gemiddeld geslacht gewicht steeg, lag
de kalfsvleesproductie met 209.000 ton toch hoger dan in 2004 (+3,5%). De export steeg licht (met
3.000 ton tot 188.000 ton). De belangrijkste bestemmingen waren Italië (41%), Duitsland (22%) en
Frankrijk (21%).
De belangrijkste partijen in de vleeskalversector zijn de Van Drie Groep en de Alpuro Groep. De drie
grootste slachterijen (met meer dan 150.000 slachtingen) zijn in handen van Van Drie (2) en Alpuro (1).
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Figuur 12.3

Keten rondom de kalvermesterij, 2005

Kunstmelkindustrie
700.000 tona)
Mesterij
3.329 bedrijven
766.000 stuks
Import vee
667.000 stuks

Export vee
70.000 stuks
Slachterij
8 slachterijenb)
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Import vlees
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1,5 kg

a) 2004; b) alleen slachterijen met meer dan 20.000 slachtingen.

Bron: CBS, FEFAC en PVE; bewerking LEI.

Gezamenlijk slachtten deze twee ondernemingen ruim 70% van het aantal kalveren. Van Drie en Alpuro
leveren daarnaast de nuchtere kalveren en het voer (met name kunstmelk) aan de mesterijen; na het
slachten nemen zij ook de verdere verwerking en vermarkting van het kalfsvlees voor hun rekening.

12.2 Structuur van primaire bedrijven
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De intensieve veehouderij bestond in 2005 uit ongeveer 16.000 bedrijven, waarvan circa 10.000
met varkens, 3.200 met pluimvee en 3.300 met vleeskalveren. Deze bedrijven zijn geografisch
geconcentreerd in de zandgebieden van Noord-Brabant, Gelderland, Noord-Limburg en Utrecht.
De varkensstapel is ten opzichte van 35 jaar geleden fors gegroeid. Begin jaren zeventig waren
er 6,2 miljoen varkens, in 2005 11,3 miljoen (tabel 12.2). Vanaf 1987 trad onder invloed van de
mestwetgeving stagnatie op van de groei, gevolgd door een terugloop van de omvang. Daarin speelde
ook de opkoopregeling, ingesteld om het mestoverschot terug te dringen, een rol (Silvis en De Bont,
2005).
Het aantal bedrijven met varkens is de afgelopen 35 jaar sterk teruggelopen, de gemiddelde
bedrijfsomvang nam fors toe. Het gemiddelde varkensbedrijf telde in 1980 540 varkens, in 2005 bijna
2.000. Tegelijkertijd vond ontmenging en specialisatie plaats: de varkenshouderij werd steeds minder
gecombineerd met akkerbouw en melkveehouderij. In 1980 werd 50% van de dieren gehouden op
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Tabel 12.2

Aantal dieren en bedrijven met dieren in de intensieve veehouderij,
1971-2005
Mutatie per jaar (%)

Aantal

Mutatie (%)

1971-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2005

2005

2004-2005

Varkens

+5,7

+3,2

-0,6

-2,9

11.312

+1,4

w.v. fokzeugen

+6,1

+2,1

-1,2

-3,5

946

-0,8

+5,4

+3,0

-0,8

-3,3

5.504

+2,3

Pluimvee

+3,2

+1,4

+1,1

-2,2

95.467

+8,5

w.v. leghennen

+4,5

+2,2

-0,2

-1,3

30.513

+12,1

+1,2

+0,6

+2,2

-2,7

44.496

+0,5

+2,5

+0,3

+2,7

+1,1

829

+8,3

Varkens

-5,2

-4,0

-6,8

-7,8

9.690

-3,5

Pluimvee

-16,3

-3,7

-3,8

-4,9

3.224

+8,5

-7,3

-2,1

+2,4

+2,9

3.329

+10,7

Dieren (x 1.000 stuks)

vleesvarkens

vleeskuikens
Vleeskalveren
Bedrijven met:

Vleeskalveren

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

gespecialiseerde varkensbedrijven, in 2005 was dat al 75%. Van de vleesvarkens komt overigens nog
altijd 40% voor op gemengde bedrijven (figuur 12.4).
Naar verwachting zal de schaalvergroting zich de komende jaren verder doorzetten, bij een
overigens min of meer gelijkblijvende varkensstapel (Hoste, 2006). Bij de bedrijfsontwikkeling zullen
het bouwblok en de milieugebruiksruimte steeds vaker beperkend zijn, waardoor steeds meer
ondernemers gedwongen worden tot gebruik van meerdere locaties.
De verwachting is dat grote varkensbedrijven ook vaker als voergeldcontractgever op zullen gaan
treden, dat wil zeggen dat ze dieren en voer leveren aan een mester die een vergoeding krijgt voor
het mesten van de dieren. Het komt overeen met de gangbare werkwijze in de kalversector, met
dit verschil dat de contractgever een (groot) varkensbedrijf is in plaats van een slachterij of een
veevoerleverancier.
Meer gesloten varkensbedrijven
Binnen de varkenshouderij is, vooral in de jaren tachtig, het aantal gesloten bedrijven - waarbij fokkerij
en mesterij op hetzelfde bedrijf plaatsvinden - toegenomen. Achterliggende redenen zijn de besparing
op de transportkosten en de kleinere kans op dierziekten. Het aandeel van de gesloten bedrijven in het
aantal varkensbedrijven lag in 1980 op ongeveer 15%, in 2005 ging het om ruim een kwart.
In 2005 had een gemiddeld gesloten varkensbedrijf 235 fokzeugen en 1.325 vleesvarkens.
Een gespecialiseerd fokvarkensbedrijf had gemiddeld 340 fokzeugen en een gespecialiseerd
vleesvarkensbedrijf 1.150 vleesvarkens. Een gesloten bedrijf heeft dus meer vleesvarkens dan een
gespecialiseerd vleesvarkensbedrijf. In de vleesvarkenshouderij komen veel kleinere bedrijven voor:
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Figuur 12.4

Verdeling (%) van fok- en vleesvarkens over bedrijfstypen, 1980-2005
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Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI

80% is kleiner dan 70 nge (figuur 12.5), terwijl bij de gesloten varkensbedrijven juist 80% van de
bedrijven groter is dan 70 nge.
Schaalvergroting in zowel leghennen- als vleeskuikenhouderij
Ook in de pluimveehouderij stabiliseert het aantal dieren en neemt het aantal bedrijven af. Dit geldt
zowel voor de leghennen- als de vleeskuikenhouderij. Dit lijkt in tegenspraak met de groei van het
aantal dieren en bedrijven in 2005. Deze groei duidt echter vooral op herstel van de terugval in
aantal dieren en bedrijven na de uitbraak van vogelgriep in 2003. In de periode daarvoor had de
pluimveestapel een omvang van ruim 100 miljoen dieren, tegen ruim 95 miljoen in 2005 (tabel 12.2).
In 2000 waren er ruim 4.100 bedrijven met pluimvee, tegen ruim 3.000 in 2005. De gemiddelde
bedrijfsomvang is toegenomen van een kleine 26.000 dieren in 2000 tot bijna 30.000 in 2005.
Het gemiddelde leghennenbedrijf (voor consumptie-eierproductie) had in 2005 een omvang van
ongeveer 41.000 dieren, tegen 31.000 tien jaar geleden. Bij vleeskuikenbedrijven was de omvang
gemiddeld 80.000 dieren, tegen 46.000 in 1995. Overigens is de spreiding groot (figuur 12.5).
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Schaalvergroting alleen bij gespecialiseerde vleeskalverbedrijven
Ook in de vleeskalverhouderij worden de bedrijven groter. Dit is bij deze sector echter het gevolg van
een vrijwel gelijkblijvend aantal bedrijven in combinatie met een groeiende veestapel. In 2005 waren
er 1.140 gespecialiseerde bedrijven, in 1995 1.170. Tegelijkertijd nam de vleeskalverstapel op deze
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Figuur 12.5

Verdeling (%) intensieve-veehouderijbedrijven naar bedrijfsomvang, 2005
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Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

bedrijven toe van bijna 480.000 tot ruim 650.000 stuks, een schaalvergroting van 410 naar 575
dieren per bedrijf. Bij niet-gespecialiseerde bedrijven is het omgekeerde waarneembaar. De 2.200
bedrijven die in 2005 vleeskalveren als neventak hielden, hadden gemiddeld 80 dieren per bedrijf.
Tien jaar geleden waren dat er nog ruim twee keer zoveel. Overigens wordt bijna 80% van het aantal
vleeskalveren op gespecialiseerde bedrijven gehouden.
Het aandeel rosé kalveren in de vleeskalverstapel neemt toe ten koste van het aandeel blanke
kalveren. In 1995 was ongeveer 12% rosé, in 2005 was dit al 25%. Een andere ontwikkeling betreft
de huisvesting. In 2000 was 40% van de hokcapaciteit gericht op individuele huisvesting; in 2005 was
dat, als gevolg van de verplichte groepshuisvesting, nog maar 8%.
Bedrijfshoofden in beeld
In 2005 waren er in totaal bijna 7.200 gespecialiseerde bedrijven in de intensieve veehouderij (tabel
12.3). Op veel van die bedrijven, vooral bij de grotere, zijn meerdere bedrijfshoofden aanwezig. De
nevenactiviteiten nemen af naarmate het bedrijf groter is. Veelal gaat het om activiteiten in loondienst
bij anderen.
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Tabel 12.3

Verdeling (%) van bedrijfshoofden op intensieve-veehouderijbedrijven naar
hoofd- en nevenactiviteiten en opleidingsniveau, 2005
< 16 nge

16-70 nge

70-150 nge

> 150 nge

Totaal

Aantal bedrijven

510

2.720

2.800

1.150

7.170

Totaal aantal bedrijfshoofden

610

3.960

4.740

1.990

11.290

Hoofd- en nevenactiviteiten

w.v. zonder nevenactiviteiten (%)

31

59

83

87

73

met nevenactiviteiten

57

36

15

11

24

rustend agrariër

12

5

2

2

3

Hoogst genoten opleiding (%)
Afgeronde HBO of universiteit

7

8

10

14

10

Afgeronde MBO

42

54

63

62

58

Overig

52

38

27

24

32

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Op het gros van de bedrijven heeft het hoogst opgeleide bedrijfshoofd een afgeronde MBOopleiding. In het algemeen geldt dat het opleidingsniveau stijgt naarmate het bedrijf groter is. De
komende jaren zal het opleidingsniveau van de ondernemers verder toenemen. Uit recent onderzoek
blijkt namelijk dat van de bedrijfsopvolgers in de intensieve veehouderij ruim 18% een afgeronde HBOstudie of universitaire studie achter de rug heeft (Hoogeveen en Van Bommel, 2005).
Bij bedrijfshoofden met HBO of WO is het aandeel met nevenactiviteiten hoger dan gemiddeld. Dit
geldt voor alle bedrijfsklassen.
Arbeid vooral geleverd door mannelijke gezinsleden
De arbeid die op de 7.200 intensieve-veehouderijbedrijven wordt ingezet, wordt geleverd door in
totaal 19.250 arbeidskrachten, omgerekend 13.400 arbeidsjaareenheden (aje). Een groot deel
van de arbeidskrachten werkt dus in deeltijd. Het gemiddeld aantal aje bedraagt 1,9 per bedrijf. Dit
aantal varieert echter sterk tussen de grootteklassen, van 0,8 aje voor de kleinste bedrijven tot 3 aje
voor de grote bedrijven en de rechtspersonen (NV of BV). Op de grotere bedrijven wordt de arbeid
beduidend efficiënter aangewend dan op de kleinere bedrijven. Op bedrijven groter dan 150 nge is het
gemiddelde bijna 80 nge per aje, bij de bedrijven tussen 16 en 70 nge is dit 31 nge. Bij de bedrijven
tot 150 nge verzetten, voornamelijk mannelijke, gezinsleden het leeuwendeel van het werk (figuur
12.6). Op de grotere bedrijven levert betaald personeel ongeveer 30% van de arbeidsinzet.
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Figuur 12.6

Arbeidsvoorziening op intensieve-veehouderijbedrijven
naar bedrijfsomvang, 2005
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Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

12.3 Bedrijfsresultaten
12.3.1 Varkenshouderij
In de gespecialiseerde zeugenhouderij steeg het saldo per zeug in 2005 fors, met 26%, tot 600 euro
(tabel 12.4). Deze toename is vooral te danken aan gestegen biggenprijzen (+15%) in combinatie met
de enigszins gegroeide biggenproductie per zeug. De biggenprijzen fluctueerden in de loop van het
jaar aanzienlijk. De top, ruim boven de 50 euro per big, werd bereikt in februari.
Het lagere kostenniveau draagt ook bij aan de stijging van het saldo per zeug. Weliswaar werden
opfokzeugen en vooral energie duurder, maar daar stond tegenover dat de prijzen van voer, de
grootste kostenpost, vrij sterk daalden (-7%).
Het saldo per vleesvarken wordt geraamd op 88 euro, dat is 14 euro lager dan in 2004 (tabel 12.4).
Deze verslechtering is onder meer het gevolg van de aanzienlijk hogere kosten voor de aangekochte
biggen. Daarnaast werden de opbrengsten negatief beïnvloed door het verschil in balanswaarde op de
begin- en eindbalans. In 2005 was de aanwas namelijk kleiner dan in 2004. Deze effecten op het saldo
per vleesvarken konden niet teniet worden gedaan door de 4% hogere opbrengstprijzen en de met
12% gedaalde voerprijzen.
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Tabel 12.4

Resultaten per dier per jaar (euro) op gespecialiseerde varkensbedrijven,
2003-2005
Zeugenhouderij

Vleesvarkenshouderij

2003

2004

2005 (r)

2003

2004

2005 (r)

Omzet en aanwas

843

1.072

1.170

195

255

225

w.v. verkoop dieren

932

1.062

1.241

311

356

370

aankoop dieren

-85

-73

-81

-111

-131

-150

-4

83

9

-6

29

5

	waardeverandering veestapel
Toegerekende kosten

582

594

570

146

153

137

w.v. voer

430

454

422

133

142

125

gezondheidszorg

57

58

59

5

5

5

verwarming

36

32

37

3

2

2

261

478

600

49

102

88

Saldo
Opbrengstprijs per eenheid a)

36

41

47

1,11

1,28

1,33

22,8

23,6

24,0

.

.

.

Kg voer per kg groei

.

.

.

2,77

2,75

2,73

Voerprijs per 100 kg

21,50

22,60

20,90

17,70

18,70

16,50

Aantal grootgebrachte
biggen per zeug per jaar

a) Zeugenhouderij: euro per big; vleesvarkenshouderij: euro per kg geslacht gewicht.
Bron: Informatienet.

Hogere gezinsinkomens uit bedrijf, behalve in vleesvarkenshouderij
De bedrijfsresultaten en inkomens van de meeste gespecialiseerde varkensbedrijven zijn, dankzij de
over het algemeen gunstige ontwikkelingen, in 2005 verbeterd (tabel 12.5). Op de fokvarkensbedrijven
nam de de opbrengsten-kostenverhouding toe tot 107%. Het gezinsinkomen uit bedrijf steeg met
33.000 euro en kwam uit op 110.000 euro per bedrijf. De vleesvarkensbedrijven kenden echter een
slechtere opbrengsten-kostenverhouding, hun gezinsinkomen daalde naar 41.000 euro per bedrijf. De
gesloten varkensbedrijven hadden, met gemiddeld 136.000 euro per bedrijf, het hoogste inkomen.
In 2005 realiseerden alle bedrijven opnieuw besparingen (tabel 12.5). Deze kunnen worden
benut om aflossingen te doen op leningen om zo de rentelasten te verlagen, of om te investeren.
Bijvoorbeeld in de moderniteit van het bedrijf of in veranderingen en aanpassingen die noodzakelijk zijn
in verband met de herziening van het mestbeleid per 2006. Ook wettelijke maatregelen op het gebied
van welzijn en milieu kunnen redenen zijn om te investeren.
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Neveninkomsten belangrijk
Het totale gezinsinkomen bestaat niet alleen uit inkomen uit bedrijf, maar ook uit inkomsten van
buiten bedrijf. In de periode 2002-2004 was gemiddeld iets minder dan de helft van het totale
gezinsinkomen afkomstig uit arbeid buiten het bedrijf, inkomsten uit vermogen en overige inkomsten
zoals sociale verzekeringen (tabel 12.6). Een kanttekening hierbij is dat de jaren 2002 en 2003 voor
de varkenshouderij slechte jaren waren. Kleine bedrijven waren geheel afhankelijk van inkomsten van

12.3

Tabel 12.5

Resultaten (1.000 euro per bedrijf) van gespecialiseerde
varkensbedrijvena) naar type, 2003-2005
Fokvarkensbedrijf

Vleesvarkensbedrijf

Gesloten
varkensbedrijf

Totaal

1.500

1.450

1.100

4.050

Kenmerken, 2005
Aantal bedrijven
Zeugen per bedrijf

350

260

200

Vleesvarkens per bedrijf

190

1.390

1.450

960

Nge per bedrijf

116

56

128

96

Ondernemers per bedrijf

1,9

1,6

1,8

1,8

Opbrengsten/kosten (%)
2003

77

84

81

80

2004

98

103

101

100

107

98

105

105

-11,2

-8,3

-2,6

-8,0

2005 (r)
Gezinsinkomen uit bedrijf
2003
2004

77,2

59,7

118,4

82,6

110,0

41,0

136,0

93,0

2003

-39,0

-14,8

-33,5

-29,8

2004

45,5

44,4

86,4

56,1

2005 (r)

72,0

20,0

95,0

60,0

2005 (r)
Besparingen

a) Bedrijven tussen 16 en 1.200 ege;

Bron: Informatienet.

buiten het bedrijf, de middelgrote bedrijven het minst.
Het totale gezinsinkomen was in de genoemde periode vrijwel gelijk voor de middelgrote en grote
bedrijven. Bij kleine bedrijven lag het totale inkomen duidelijk lager. Rekening houdend met het
gegeven dat het inkomen op een deel van de bedrijven bestemd is voor meerdere gezinnen, was de
situatie bij de middelgrote bedrijven het beste.
Grote spreiding in totale gezinsinkomen
Op het gemiddelde varkensbedrijf is het totale gezinsinkomen per gezin in 2005 met 16% toegenomen
tot 115.000 euro (figuur 12.7). De verschillen zijn echter groot. Bijna de helft van de gezinnen (46%)
had een inkomen van meer dan 100.000 euro. Bijna 10% van de gezinnen had een gezinsinkomen van
minder dan 25.000 euro; 1% had een negatief inkomen.
Weinig investeringen bij middelgrote bedrijven
In de periode 2002 tot en met 2004 kwam op varkensbedrijven gemiddeld ongeveer 25.000 euro per
bedrijf per jaar aan financieringsmiddelen beschikbaar (tabel 12.7), volledig afkomstig uit eigen middelen.

12
12.3

195

12.3

Tabel 12.6

Inkomensvorming (1.000 euro) van varkensbedrijven naar bedrijfsomvang,
gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang
Klein

Midden

Groot

<70 nge

70-150 nge

>150 nge

Totaal

Aandeel bedrijven (%)

45

39

15

100

Gezinsinkomen uit bedrijf

0,0

29,0

22,2

14,8

Inkomsten buiten bedrijf

16,7

10,7

17,5

14,5

8,9

3,4

2,1

5,7

vermogen

2,1

0,6

5,4

2,0

overig

5,7

6,8

10,0

6,8

Totaal gezinsinkomen

16,7

39,7

39,7

29,3

Idem per gezin

14,9

39,3

32,5

27,9

w.v. arbeid

Bron: Informatienet.

Figuur 12.7

Verdeling (%) van het aantal gezinnen
op varkensbedrijven naar totaal gezinsinkomen, 2001-2005
inkomen (x 1.000 euro)

gezinnen (%)
100

140

90

120

80

100

70

80

60
50

60

40

40

30

50.000 - 100.000
25.000 - 50.000
0 - 25.000
-25.000 – 0
lager dan -25.000
totaal
gezinsinkomen
per gezin

20

20

0

10
0

hoger dan 100.000

2001

2002

2003

2004

2005(r)

-20
Bron: Informatienet.
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Tabel 12.7

Herkomst en besteding van financieringsmiddelen (1.000 euro)
per varkensbedrijf naar bedrijfsomvang, gemiddelde 2002-2004
Bedrijfsomvang
Totaal

Klein

Midden

Groot

<70 nge

70-150 nge

>150 nge

17,0

28,0

43,0

25,0

5,0

48,0

32,0

25,0

12,0

-20,0

11,0

0,0

Totaal bestedingen

17,0

28,0

43,0

25,0

w.v. investeringen

14,0

12,0

27,0

15,0

1,0

1,0

-11,0

-1,0

Totaal middelen
w.v. eigen middelen
vreemde middelen

w.v. grond
		

gebouwen

6,0

2,0

28,0

8,0

		

machines

2,0

4,0

10,0

4,0

		

quota

0,0

0,0

4,0

1,0

		

overig

5,0

6,0

-3,0

4,0

mutatie liquide middelen

-3,0

15,0

19,0

7,0

overige bestedingen

6,0

1,0

-3,0

3,0

Bron: Informatienet.

Gemiddeld bleef het vreemd vermogen gelijk, maar zowel de kleine als de grote bedrijven trokken per
saldo nieuw vreemd vermogen aan, terwijl in de middengroep werd afgelost. De eigen middelen worden
gevormd door onder andere de afschrijvingen en de besparingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat
2002 en 2003 relatief slechte jaren waren; vooral door de grote bedrijven werd fors ontspaard en kwamen
er dus relatief weinig eigen middelen beschikbaar. In het qua resultaat betere jaar 2004 was het totaal aan
beschikbare middelen op de grotere bedrijven ongeveer een ton hoger dan op de middelgrote bedrijven.
Aan de bestedingskant blijkt dat vooral in gebouwen werd geïnvesteerd. Sommige grotere bedrijven
verkochten bovendien (een deel van) hun grond, wellicht als overlevingsstrategie in de financieel
moeilijke jaren. Daarnaast werden relatief veel middelen aangewend om de liquiditeitspositie te
versterken, vooral de betere resultaten in 2004 werden daarvoor benut. Ook hier ontstaat een iets
gevarieerder beeld als onderscheid wordt gemaakt naar bedrijfsgrootte. De kleine bedrijven zagen hun
liquide middelen gemiddeld teruglopen.
12.3.2 Pluimvee- en vleeskalverhouderij
Bij de leghennenbedrijven heeft het saldo per leghen zich in 2005 behoorlijk hersteld, tot 3,25 euro
(tabel 12.8). Dit herstel is vrijwel geheel te danken aan de 14% lagere voerprijzen. Daarnaast daalden de
aankoopprijzen van opfokhennen met 6% en zijn de eierprijzen op de vrije markt per saldo iets gestegen.
De prijsstijging was vanwege het ruime aanbod echter beperkt. Voor de scharrelsector is de vrije markt
minder belangrijk omdat veel op contractbasis wordt gewerkt, met vastgestelde prijzen. Onder druk van
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Tabel 12.8

Resultaten per dier per jaar (euro) op gespecialiseerde pluimveebedrijven,
2003-2005
Leghennenbedrijf

Vleeskuikenbedrijf

2003

2004

2005 (r)

2003

2004

2005 (r)

Omzet en aanwas

14,50

10,35

10,65

1,14

1,24

1,32

w.v. verkoop dieren

16,10

13,05

13,35

1,39

1,50

1,60

aankoop dieren

-3,10

-2,85

-2,85

-0,26

-0,26

-0,28

Toegerekende kosten
per dier per jaar

7,80

8,50

7,40

0,93

1,08

0,96

w.v. voer

7,23

7,88

6,78

0,82

0,94

0,82

gezondheidszorg

0,07

0,07

0,07

0,04

0,04

0,04

verwarming

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,04

Saldo

6,70

1,85

3,25

0,21

0,17

0,36

Opbrengstprijs per eenheid a)

6,15

4,40

4,45

0,69

0,72

0,77

.

.

.

2,1

2,2

2,2

Kg voer per eenheid b)

2,50

2,22

2,20

1,75

1,79

1,79

Voerprijs per 100 kg

18,50

19,00

16,40

23,20

25,20

21,90

Gewicht per kuiken (kg)

a) Leghennenhouderij: euro per 100 eieren; vleeskuikenhouderij: euro per kg levend gewicht;
b) leghennenhouderij: per kg ei; vleeskuikenhouderij: per kg levend gewicht.
Bron: Informatienet.

de moeilijke marktsituatie zijn sommige contracten echter aangepast. Verder zijn afgelopen contracten
soms niet verlengd of alleen tegen lagere prijzen.
De verhouding tussen kosten en opbrengsten is bij leghennenbedrijven licht gestegen tot 84% (tabel
12.9), onvoldoende om te zorgen voor een positief gezinsinkomen uit bedrijf. De situatie is echter
wel verbeterd ten opzichte van 2004, wat ook geldt voor de ontsparingen. Niettemin is het eigen
vermogen opnieuw aangetast door de ontsparingen. De financiële reserves worden dus kleiner en
nieuwe investeringen kunnen minder uit eigen middelen worden gefinancierd.
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Vleeskuikensector boerde in 2005 goed, maar eindigde in mineur
De vleeskuikenbedrijven kunnen terugzien op een bijzonder goed jaar. De resultaten zijn sterk
verbeterd: het saldo per opgezet kuiken is met 19 cent gestegen (tabel 12.8). Dit is vooral te danken
aan de gemiddeld hogere kuikenprijzen en de lagere voerprijzen (-13% ten opzichte van 2004). De
opbrengstprijzen begonnen het jaar op een laag niveau door het ruime aanbod, maar in de zomer
trokken deze steeds verder aan. In de loop van 2005 heeft de Nederlandse vleeskuikensector
kunnen profiteren van de, als gevolg van vogelgriep, gedaalde productie in Azië. Eind 2005 daalde
de kuikenprijs echter sterk doordat de consumenten in zuidelijke EU-landen, uit angst voor het
vogelgriepvirus, minder pluimveevlees kochten. Daardoor stonden in de hele EU de prijzen onder druk.

12.3

Tabel 12.9

Resultaten (in 1.000 euro per bedrijf) van pluimveeen vleeskalverbedrijvena), 2003-2005
Leghennenbedrijf

Vleeskuikenbedrijf

Vleeskalverbedrijf

Kenmerken, 2005
Aantal bedrijven

550

360

1.030

45.000

66.000

670

Nge per bedrijf

144

97

95

Ondernemers per bedrijf

1,8

1,3

1,4

2003

113

91

93

2004

75

92

88

2005 (r)

84

106

84

149,9

-3,6

41,9

Aantal dieren per bedrijf

Opbrengsten/kosten (%)

Gezinsinkomen uit bedrijf
2003
2004

-76,1

3,7

39,7

2005 (r)

-15,0

98,0

33,0

2003

100,4

-28,2

10,6

2004

-117,4

-15,2

4,7

2005 (r)

-49,0

72,0

Besparingen

a) Bedrijven tussen 16 en 1.200 ege.

-4,0
Bron: Informatienet.

Andere minpunten waren de gestegen aankoopprijzen van eendagskuikens (+7%) en de toegenomen
verwarmingskosten als gevolg van hogere brandstofprijzen.
De opbrengsten-kostenverhouding bij de vleeskuikenbedrijven steeg in 2005 naar 106% (tabel
12.9). Het gezinsinkomen uit bedrijf is hierdoor sterk toegenomen. Door stijging van de belastingen en
de gezinsbestedingen stegen de besparingen iets minder sterk.
Slechtere resultaten vleeskalverbedrijven
In 2005 is de kostendekking bij de vleeskalverbedrijven met contractproductie met 4 procentpunten
gedaald tot 84%, daar de stijging van de kosten die van de opbrengsten overtrof (tabel 12.9). De
hogere opbrengsten waren vooral het gevolg van de toename van het gemiddeld aantal vleeskalveren.
De gemiddelde contractvergoeding per kalverplaats is enigszins gedaald. De kosten voor vooral
energie en huisvesting stegen. Het resultaat is dat het gezinsinkomen uit het bedrijf is gedaald tot
33.000 euro per bedrijf en dat voor 4.000 euro per bedrijf wordt ontspaard.
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Begripsomschrijvingen
Onderstaand overzicht geeft een beschrijving van de in het rapport gehanteerde begrippen omtrent de
bedrijfsresultaten en inkomens. De kengetallen die zijn toegepast bij het weergeven van de resultaten
van de primaire bedrijven (per bedrijfstype) sluiten aan bij de in 2001 gewijzigde methoden en
begrippen in het Informatienet van het LEI. Een uitzondering vormen de resultaten in de hoofdstukken
7 (totaal land- en tuinbouw) en 9 (opengrondstuinbouw), waarin de cijfers mede zijn gebaseerd op
fiscale gegevens van bedrijven. De vernieuwingen in het Informatienet zijn beschreven in ‘Het BedrijvenInformatienet van A tot Z’ (Poppe, et al., 2004, zie ook www.lei.wur.nl).
Bedrijfswinst uit normale bedrijfsvoering
De bedrijfswinst uit normale bedrijfsvoering wordt berekend door op de opbrengsten van het bedrijf de
betaalde kosten en afschrijvingen in mindering te brengen. Het geeft een beeld van het gezinsinkomen
dat met de gewone bedrijfsvoering verdiend is.
Berekende kosten arbeid en vermogen
Voor de ingezette arbeid van de ondernemer(s) en gezinsleden worden kosten op basis van CAOuurlonen (inclusief werkgeverslasten) in rekening gebracht. Voor het vermogen wordt per bedrijf een
vermogenskostenvoet (rentepercentage) berekend, gebaseerd op de werkelijk betaalde rente over
het vreemd vermogen en het rendement van staatsobligaties vermeerderd met een risico-opslag over
het eigen vermogen. Deze vermogenskostenvoet wordt rechtstreeks toegepast op de gemiddelde
balanswaarde van biologische en monetaire activa. Voor de andere activa (behalve grond) wordt deze
vermogenskostenvoet gecorrigeerd met de inflatie. Voor grond worden bovendien 2 procentpunten
extra in mindering gebracht, wat overeen komt met het langjarige verschil tussen inflatie en
grondprijsontwikkeling. Als minimumrentepercentage is 0,5% aangehouden.
Besparingen
De besparingen van een bedrijf zijn het saldo van het inkomen uit bedrijf vermeerderd met inkomen
van buiten het bedrijf minus persoonlijke belastingen en gezinsbestedingen (zie schema). Positieve
besparingen kunnen worden aangewend voor de bedrijfsfinanciering en voor het opbouwen van
reserves voor de toekomst.
Betaalde kosten en afschrijvingen
Onder de betaalde kosten worden naast de kosten voor de in de productie aangewende goederen,
bijvoorbeeld brandstof en veevoer, en diensten, bijvoorbeeld voor diergezondheid, ook de betaalde
lonen, rente en pacht meegenomen.
Voorts worden afschrijvingen in rekening gebracht, evenwel niet op productierechten zoals melkquota.
Er wordt degressief afgeschreven van de nieuwwaarde, zodanig dat op de helft van de verwachte
economische levensduur tweederde is afgeschreven.
Bruto-productiviteit
De brutoproductiviteit is de verhouding tussen de hoeveelheden geproduceerde producten en
gebruikte productiemiddelen. De productiviteitsontwikkeling wordt door tal van factoren bepaald, zoals
kwalitatief betere productiemiddelen (zaaizaad, machines), het weer en operationele beslissingen op
het bedrijf. De ontwikkeling van de productiekosten wordt behalve door de productiviteit bepaald door
de prijzen van de productiemiddelen.
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Schema 1

Inkomensvorming van het gemiddelde melkveebedrijf (2004)a)

Gezinsinkomen
uit het bedrijf
€ 43.700

Opbrengsten
(inclusief € 2.700
buitengewone
baten en lasten)
€ 203.900

Inkomsten van
buiten het bedrijf
€ 13.000
Belastingen
en premies
- € 2.300

Betaalde kosten
€ 136.100

Totaal
gezinsinkomen
€ 56.700
Gezinsbestedingen
€ 36.400

Afschrijvingen
€ 24.100

Besparingen
€ 22.600

a) Gebaseerd op alle bedrijven met MVO-verslag.
Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Schema 2

Herkomst en besteding van financieringsmiddelen op het gemiddelde
melkveebedrijf, 2004a)

Mutatie vreemde
middelen
€ 25.900

Afschrijvingen
€ 28.800

Besparingen
€ 19.600

Overige eigen
middelen
€ 3.500

Kasstroom na financieringsactiviteiten, totaal
€ 77.800

Investeringen
€ 68.300

a) Gebaseerd op de bedrijven met MVO-verslag,
waarin ook alle privé-gegevens zijn vastgelegd.

Mutatie liquide
middelen
€ 7.300

Overige
bestedingen
€ 2.200

Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.
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Brutoproductiewaarde
De opbrengstwaarde van de producten, inclusief bijproducten en de aan het product verbonden
subsidies, zoals EU-premies per dier en per hectare.
Buitengewone baten en lasten
Dit betreft onder meer de boekverschillen die gerealiseerd worden bij verkoop van activa, incidentele
schade-uitkeringen en verrekening van terugontvangen of te betalen BTW. Deze post heeft per bedrijf
per jaar een vrij incidenteel karakter en wordt daarom buiten het inkomen uit normale bedrijfsvoering
gehouden.
Factorkosten
De factorkosten zijn de kosten (beloningsaanspraken) van de productiefactor arbeid en van vermogen
vastgelegd in grond, gebouwen en overige kapitaalgoederen. Voor gezinsarbeid (“eigen arbeid”) en
eigen vermogen worden normatieve beloningen berekend. In de factorkosten is geen vergoeding
begrepen voor bedrijfsleiding.
Gezinsinkomen uit bedrijf
Het gezinsinkomen uit bedrijf is de bedrijfswinst uit normale bedrijfsvoering, vermeerderd met de
buitengewone baten en lasten. Het geeft weer welk bedrag op jaarbasis als inkomen voor het gezin
resteert uit de bedrijfsactiviteiten.
Immateriële activa en voorzieningen
Immateriële activa zijn met name van de overheid verkregen productierechten. Incidenteel komen
daarnaast ook kwekersrechten voor. Conform de aanbeveling van het International Accounting
Standard Committee in IAS41 worden deze quota gewaardeerd tegen de geldende marktprijs op de
balansdatum. Dat geldt ook voor quota die indertijd om niet zijn verkregen. Bij verkoop van die quota
zal over de opbrengsten daarvan belasting moeten worden betaald. Dat betekent dat er op de quota
een latente belastingverplichting rust. De exacte waarde daarvan is moeilijk vast te stellen, omdat
het afhankelijk is van persoonlijke omstandigheden van de ondernemer (marginale belastingvoet,
lijfrente). In de statistieken wordt aan de passiva-kant van de balans als voorziening een latente
belastingverplichting quota opgenomen, gewaardeerd op 30% van de actuele waarde van de quota.
Informatienet
Het Informatienet van het LEI is gebaseerd op een steekproef uit de land- en tuinbouwbedrijven in
Nederland, die tot doel heeft een representatief beeld te geven van de bedrijfsuitkomsten en de
financiële positie, evenals van de factoren die hierop van invloed zijn. Vertrekpunt voor de steekproef
is de jaarlijkse CBS-Landbouwtelling. Vanaf 2001 is het waarnemingsveld van het Informatienet
aangepast naar bedrijven met een omvang vanaf 16 tot 1.200 ege (Europese grootte-eenheden),
zodat nu ongeveer 65.000 land- en tuinbouwbedrijven worden gerepresenteerd. De samenstelling
van het Informatienet wordt behalve door het streven naar representativiteit van de Nederlandse
land- en tuinbouw ook bepaald door de doelstelling zo betrouwbaar mogelijke gemiddelde uitkomsten
te verkrijgen van groepen bedrijven, die zijn gevormd op basis van bedrijfsomvang en bedrijfstype.
Daarom wordt gewerkt met een gestratificeerde steekproef.
Intermediair verbruik
De goederen en diensten die in het productieproces worden gebruikt voor verdere bewerking en voor
de productie van andere goederen en diensten. Voorbeelden zijn de verwerking van grondstoffen en
halffabrikaten. Deze worden onderscheiden van finale bestedingen.
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Kasstroom uit eigen middelen
De intern beschikbaar gekomen middelen (saldo van ontvangsten en uitgaven) die samenhangen met
de operationele activiteiten van het bedrijf en het gezin gedurende het kalenderjaar, vermeerderd met
het saldo van de financiële vaste activa.
Kasstroom, na financieringsactiviteiten
De kasstroom uit eigen middelen vermeerderd met de nieuw opgenomen leningen minus aflossingen.
MVO- en EU-bedrijven
De gegevensverzameling en -vastlegging vindt niet op alle steekproefbedrijven op hetzelfde niveau
plaats. Het grootste deel van de bedrijven wordt zeer gedetailleerd uitgewerkt, inclusief een breed
scala aan technische en milieuaspecten. Dit zijn de zogenaamde MVO-bedrijven. Daarnaast worden
ook bedrijven uitgewerkt als ‘EU-bedrijf’. Van die bedrijven worden alleen de gegevens vastgelegd die
aan de EU moeten worden aangeleverd. Het fiscaal rapport van die bedrijven dient daarvoor als basis.
Op een aantal onderdelen worden aanpassingen gemaakt in de richting van de methodieken in het
bedrijfseconomisch verslag.
Nederlandse grootte-eenheid (nge)
De nge is een maatstaf voor de economische omvang van agrarische bedrijven. De nge is gebaseerd
op de bruto standaardsaldi per diersoort en per hectare gewas. De bruto standaard saldi (bss) worden
berekend door de opbrengsten met bepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen. De
bss wordt in het kader van de EU‑typologie elke twee jaar herzien en is uitgedrukt in euro (lopende
prijzen). Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang niet in bss uitgedrukt maar in nge. De nge
wordt bij een herziening zodanig aangepast dat de gemiddelde reële ontwikkeling van het saldo van
Nederlandse landbouwbedrijven wordt weergegeven. In de kalenderjaren 2003 en 2004 is gerekend
met het bss- en nge-niveau van 2000, in kalenderjaar 2005 en 2006 met niveau 2002. Een nge is bij
dat laatstgenoemde prijsniveau gelijk aan een bruto standaard saldo van 1.400 euro. Een herziening
van het prijsniveau kan leiden tot verschuivingen van bedrijven tussen grootteklassen en bedrijfstypen.
Enkele voorbeelden van nge-normen: 1 ha wintertarwe = 0,843 nge, 1 ha suikerbieten = 1,76 nge,
1 melkkoe = 1,21 nge, 1 fokzeug = 0,254 nge, 1 ha cherrytomaten = 225 nge, 1 ha rozen = 277,9
nge. Meer informatie over de normen en over berekeningen met de nge is beschikbaar op www.lei.
wur.nl.
Netto toegevoegde waarde (sectorinkomen)
De netto toegevoegde waarde is de opbrengstwaarde van de productie minus de non-factorkosten.
Non-factorkosten
Non-factorkosten zijn kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het
productieproces zijn aangewend (inclusief afschrijvingen).
Opbrengsten
De opbrengsten betreffen de verkoop van gewassen, dieren en veehouderijproducten (melk, eieren
e.d.), rekening houdend met voorraadverschillen, en de verandering van de balanswaarde van
biologische activa (vee en gewassen). Bij dalende prijzen kan deze balanswaarde afnemen. Daarnaast
worden ook de inkomsten uit toeslagen (EU premies), werk voor derden en andere opbrengsten van
het bedrijf meegerekend. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke BTW situatie van het bedrijf.
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Opbrengsten-kostenverhouding (rentabiliteit)
Het totaal van de opbrengsten die per 100 euro kosten wordt gerealiseerd. De kosten zijn inclusief
berekende kosten voor de inzet van gezinsarbeid en eigen vermogen. Wanneer de totale kosten
niet volledig door de opbrengsten worden goed gemaakt resulteert een cijfer beneden 100. Zijn de
opbrengsten hoger dan de kosten dan is de rentabiliteit meer dan 100.
Privé-gegevens
Niet alle steekproefbedrijven zijn bereid om hun privé-gegevens beschikbaar te stellen. Die bedrijven
blijven daarom in de groepsgemiddelden van betreffende kengetallen buiten beschouwing. Het gaat
daarbij om kengetallen als inkomsten buiten bedrijf, gezinsbestedingen en besparingen. De staat van
herkomst en besteding van middelen wordt alleen gegeven van groepen met bedrijven waarvan ook
het privé-deel bekend is.
Productiewaarde
De productiewaarde is de waarde van de goederen en diensten die in het productieproces zijn
voortgebracht.
Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen de prijzen van de producten (bij gelijke kwaliteit) en die van de
productiemiddelen (inclusief eigen arbeid).
Specialisatie
Een bedrijf is gespecialiseerd als twee derde van de productie (in nge) uit één bedrijfstak komt.
Toegevoegde waarde
Het inkomen dat in het productieproces wordt gevormd. Het kan worden berekend als het verschil
tussen de productiewaarde en het intermediair verbruik. Het is daarmee gelijk aan het inkomen dat
beschikbaar is voor de beloning van de betrokken productiefactoren. Het kan worden gewaardeerd
tegen marktprijzen of factorkosten en kan bruto of netto (minus afschrijvingen) zijn.
Totale kosten
De totale kosten van het bedrijf bestaan uit de betaalde kosten (exclusief betaalde rente),
afschrijvingen en de berekende kosten voor eigen arbeid en vermogen. Een beloning voor
bedrijfsleiding is niet in de kosten opgenomen.
Totaal gezinsinkomen
Gezinsinkomen uit bedrijf plus het inkomen van buiten het bedrijf van de ondernemer en zijn
echtgenote. Tot het inkomen van buiten het bedrijf behoren vergoedingen voor arbeid buiten het
bedrijf, uitkeringen sociale verzekeringen en opbrengsten van vermogen buiten het bedrijf (inclusief
koersverschillen). Het inkomen van buiten het bedrijf wordt alleen meegenomen van de ondernemer(s)
en hun partner(s) en dus niet van andere gezinsleden.
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Het Landbouw-Economisch Bericht 2006 biedt een verklarend overzicht van de gang van
zaken in de Nederlandse agrosector. Tegen de achtergrond van de internationale en
nationale economische en politieke ontwikkelingen, wordt ingegaan op ontwikkelingen in de
landbouw en het landbouwbeleid in respectievelijk de wereld en de Europese Unie.
Vervolgens staat de Nederlandse agrosector centraal, met aandacht voor consumptie en de
voedings- en genotmiddelenindustrie. Hierna wordt aandacht besteed aan het landelijk
gebied, de landbouwmilieuproblematiek en de structuur van de primaire land- en tuinbouw.
De publicatie wordt afgerond met beschouwingen over de markt- en

opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij.
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