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Deze studie maakt onderdeel uit van een serie van 
vijf studies. Samen vormen ze de basis van het visie-
document ‘Toekomstbestendige land- en tuinbouw 
in 2030’. De overige studies zijn: 

 • Historie van de Nederlandse land- en tuinbouw 
 • Naar een circulaire economie; factsheets  

milieugebruiksruimte
 • Veranderdrijvers van de Nederlandse land-  

en tuinbouw tot 2030
 • Toekomstscenario’s land- en tuinbouw 2030
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1. Economisch belang en concurrentiekracht versus milieugebruiksruimte  

Bijdrage aan het BNP = gerealiseerde toegevoegde waarde  

De Nederlandse land- en tuinbouw en daaraan onlosmakelijk verbonden toeleverende en verwerkende 

bedrijven in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan de economie met een toegevoegde 

waarde van EUR 51 miljard, oftewel 6,9% van het Nederlandse BNP.  

 

Van deze toegevoegde waarde komt EUR 31 miljard voor rekening van het agrocomplex op 

binnenlandse grondstoffen (de Nederlandse primaire productie zelf), de toelevering aan Nederlandse 

land- en tuinbouw en de verwerking en afzet van in Nederland geproduceerde land- en 

tuinbouwproducten. De primaire productie levert EUR 11,5 miljard, oftewel een derde deel van deze 

toegevoegde waarde. Naast de agroketens op basis van in Nederland geproduceerde producten zijn er 

ook agroketens op basis van geïmporteerde grondstoffen, die niet los kunnen worden gezien van de op 

Nederlandse grondstoffen gebaseerde ketens. Dit deel van het agrocomplex realiseert een 

toegevoegde waarde van EUR 20 miljard.  

 

De werkgelegenheid in land- en tuinbouwketens bedraagt 667.000 arbeidsjaren, oftewel 7,9% van de 

nationale werkgelegenheid. Een kwart hiervan is werkzaam in de primaire land- en tuinbouw, 

driekwart in de toelevering en verwerking en afzet.  

De bijdrage aan de handelsbalans van de agroketens bedraagt een handelsoverschot van EUR 30,5 

miljard, wat ruim de helft van het handelsoverschot van de totale Nederlandse economie van EUR 

56,6 miljard vertegenwoordigt.  

 

De land- en tuinbouw kent zijn eigen conjuncturele ontwikkeling, die grotendeels losstaat van de 

conjuncturele cyclus in de rest van de economie. Conjunctuurbepalers zijn: klimaatcycli (bijv. El 

Nino), seizoensinvloeden (bijv. droogte/overstromingen), prijsverwachtingen, beleid, ziekten en 

plagen, voedselschandalen en wisselkoersen. Elk landbouwproduct kent zijn eigen conjunctuurcyclus 

vanwege onder andere verschillen in belangrijkste productieregio's, in gevoeligheid voor 

conjunctuurfactoren, in reactietijd op prijssignalen en in prijselasticiteit van de vraag. Vanwege de 

eigen conjunctuurcyclus draagt de land- en tuinbouw over het algemeen bij aan de algehele stabiliteit 

van een economie.  

1.1 Economische bijdrage per sector  

In figuur 1 staat de bijdrage van de verschillende op Nederlandse grondstoffen gebaseerde agroketens 

aan de economie. De scores in de tabel zijn gebaseerd op de gedetailleerde economische analyse 

verderop in dit document. De economische data uit deze analyse zijn door de WUR aangeleverd en 

hebben betrekking op 2018. De belangrijkste land- en tuinbouwketen voor de Nederlandse economie 

is de melkveehouderij, op afstand gevolgd door de akkerbouw en de glassierteelt. Daarna komen de 

glasgroente en de varkenshouderij. Overige ketens volgen met alle een vrijwel even groot belang 

(maar aanzienlijk kleiner dan de eerdergenoemde sectoren) voor de economie.  

 

De score op economische bijdrage geeft een indicatie voor het gewicht van een keten in het politieke 

debat. 
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Figuur 1: Economische omvang van afzonderlijke sectoren 

Economische bijdrage  

Scores op 5 punts-schaal  

5 = hoog, 1 = laag 

Toegevoegde 
waarde keten  

Toegevoegde 
waarde keten 

op basis 

buitenlandse 
grondstoffen  

Werk-
gelegenheid  

Bijdrage aan 
de handels-

balans  

Opgetelde 
scores  

1-5 punts 
score  

Melk- en overige 

rundveehouderij  

5  5 5 15 5 

Akkerbouw  4 +1 3 2 10 4 

Glassierteelt  3  2 4 9 4 

Glasgroente  2 +1 1 3 7 3 

Varkens  2  2 2 6 3 

Fruit  1 +1 1 1 4 2 

Visserij  1 +1 1 1 4 2 

Vollegrondsgroente 1 +1 1 1 4 2 

Vleeskalveren 1  1 1 3 1 

Vleeskuikens 1  1 1 3 1 

Bloembollen 1  1 1 3 1 

Boomkwekerij 1  1 1 3 1 

Leghennen 1  1 1 3 1 

Toelichting bij de tabel: de scores geven een indicatie voor de absolute omvang van een sector ten 

opzichte van de andere sectoren.  

 

Bron: Rabobank, gebaseerd op WUR-data  

 

1.2 Toegevoegde waarde per eenheid milieugebruiksruimte  

De toegevoegde waarde per eenheid milieugebruiksruimte van elke keten verschilt per productiefactor 

en milieuthema. In onderstaande tabel is gepoogd om de gemiddelde concurrentiekracht vast te stellen 

voor alle dossiers met betrekking tot de milieugebruiksruimte en de grond- en arbeidsmarkt tezamen. 

De score vat de positie van een keten samen in één getal ten opzichte van de andere land- en 

tuinbouwketens waarmee de keten concurreert om grond, arbeid en milieugebruiksruimte.  

De tuinbouwketens realiseren relatief de hoogste toegevoegde waarde. De akkerbouw en de 

veehouderijketens de laagste. Binnen de veehouderij scoort de varkenshouderij het zwakst. De 

overige veehouderijketens scoren alle ongeveer gelijk. De visserij concurreert vrijwel niet met andere 

land- en tuinbouwketens om milieugebruiksruimte. In de huidige praktijk bestaan er schotten tussen 

sectoren, waardoor ze niet met elkaar concurreren om dezelfde milieugebruiksruimte. Zo is het aantal 

melkkoeien gequoteerd via fosfaatrechten en het aantal kippen en varkens via dierrechten. 

Fosfaatuitscheiding is eveneens gelimiteerd per diersoort  

De score op de toegevoegde waarde per eenheid milieugebruiksruimte geeft een indicatie voor de 

huidige economische kracht van een keten om met andere ketens te kunnen concurreren om de 

beperkte milieugebruiksruimte als er geen schotten tussen sectoren zouden bestaan. Belangrijk is 

hierbij op te merken dat dit sectorgemiddeldes betreft, gebaseerd op de meest recent beschikbare 

cijfers (toegevoegde waarde: 2018, milieugebruiksruimte: 2017). Afzonderlijke bedrijven kunnen een 

aanzienlijk hogere of lagere toegevoegde waarde realiseren per eenheid milieugebruiksruimte. 

Daarnaast neemt het beslag op de milieugebruiksruimte in veel gevallen nog steeds af. Bijvoorbeeld 

door stalvernieuwingen in de varkenshouderij als gevolg van het huisvestingsbesluit – waardoor de 

scores eveneens zullen veranderen.  
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Figuur 2: Toegevoegde waarde afgezet tegen grondgebruik, inzet van arbeid en beslag op 

milieugebruiksruimte voor afzonderlijke sectoren 

Concurrentiekracht  
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Gebruik 
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TW/kg 

Fijn stof 

TW/kg 

Gemid-

delde 

Visserij  5    5    5,0 

Glassierteelt 5 5   5 3 5   4,6 

Fruit 4 5   5 5 2   4,2 

Glasgroente 5 4   5 1 5   4,0 

Bloembollen 4 4   5 5 1   3,8 

Boomkwekerij 4 2   5 5 3   3,8 

Vollegrondsgroente 3 1   5 4 2   3,0 

Leghennen  2 5 4 1 4  3 1 2,9 

Akkerbouw 2 3   5 2 1   2,6 

Melk- en overig 

rundvee 

1 1 3 5 1 1  5 3 2,5 

Vleeskuikens  5 1 1 3 4  2 1 2,4 

Vleeskalveren  1 3 3 1 1  1 5 2,1 

Varkens  2 2 2 1 1  2 2 1,7 

 

Toelichting bij de tabel: de scores geven een indicatie voor de toegevoegde waarde (TW) per eenheid 

milieugebruiksruimte. Toegevoegde waarde betreft de beloning voor arbeid en kapitaal.  

TW = toegevoegde waarde, FTE = arbeidskracht, kgN = kg stikstof, kgP = kg fosfaat, CO2e = CO2-

equivalent, kgai = kg actieve stof. 

 

Bron: Rabobank, gebaseerd op interviews WUR-experts en WUR-data 
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2. Detailanalyse economische bijdrage  

De grondgebonden veehouderij (met name de zuivelketen) levert de grootste bijdrage aan het 

Nederlandse bruto binnenlands product, met een toegevoegde waarde van EUR 8,1 miljard. De 

intensieve veehouderij (varkens, kippen, vleeskalveren en overige veehouderij) komt als tweede met 

een toegevoegde waarde van EUR 7,1 miljard. De glastuinbouw (glassierteelt en glasgroente) is derde 

met EUR 6,9 miljard. De akkerbouwketen – beperkt tot dat deel dat gebaseerd is op in Nederland 

geteelde akkerbouwproducten – volgt als vierde, met een toegevoegde waarde van EUR 5,2 miljard. 

De opengrondstuinbouw (fruit, bloembollen, boomkwekerij en vollegrondsgroenten) is voorlaatste 

met EUR 2,9 miljard. De visserij sluit de rij met EUR 0,5 miljard. 

 

 
In de tuinbouw realiseren de primaire producenten het grootste deel van de toegevoegde waarde, in de 

akkerbouw en de veehouderij levert de verwerkende industrie het grootste deel van de toegevoegde 

waarde.  

 

Daarnaast is er in sommige ketens sprake van een verwerkende industrie op basis van geïmporteerde 

grondstoffen. Zoals in de akkerbouw (o.a. de veevoeder-, koffie-, thee- en cacaoindustrie), in de 

fruitketen (tropische vruchten), en in mindere mate in de glasgroenteketen, de visserijketen en de 

vollegrondsgroenteketen. Dit deel is in bovenstaande taartdiagram niet meegenomen, omdat deze 

keten veelal los staat van de primaire productie in Nederland.  

 

De intensieve veehouderij leunt sterk op aangekochte inputs, terwijl in de tuinbouw inputs meestal 

maar een klein deel van de productiewaarde vertegenwoordigen. De akkerbouw en de 

melkveehouderij zitten hier tussenin. 
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2.1 Bijdrage aan de werkgelegenheid  

De agroketens dragen ongeveer in dezelfde mate bij aan de werkgelegenheid in Nederland als hun 

bijdrage aan het BNP. Alleen de vollegrondstuinbouw, melkveehouderij en leghennen leveren een 

grotere bijdrage aan de werkgelegenheid dan op basis van hun aandeel in deze toegevoegde waarde 

zou worden verwacht. De glassierteelt levert juist een relatief kleinere bijdrage aan de 

werkgelegenheid. 

 

 

2.2 Bijdrage aan de betalingsbalans  

De bijdrage aan de betalingsbalans wijkt in iets grotere mate af van het aandeel in de toegevoegde 

waarde. De glastuinbouw, de visserij, leghennen, vollegrondstuinbouw en de boomkwekerij leveren 

een aanzienlijk grotere bijdrage aan de handelsbalans dan hun aandeel in de toegevoegde waarde. De 

akkerbouw, intensieve veehouderij en fruitteelt dragen relatief minder bij aan de handelsbalans. 
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3. Detailanalyse toegevoegde waarde per eenheid milieugebruiksruimte  

3.1 Per hectare  

De glastuinbouw levert veruit de meeste toegevoegde waarde per hectare. Bij de sectoren die in de 

open grond produceren levert de tuinbouw eveneens de hoogste toegevoegde waarde per hectare, 

zowel de keten in totaliteit als de primaire productieschakel afzonderlijk. De melkveehouderij levert 

de laagste toegevoegde waarde per hectare. Deze sector zal het minst kunnen bieden voor een hectare 

grond, wanneer deze te koop komt. 

 

3.2 Per arbeidskracht  

De glastuinbouw, visserij, fruitteelt, en vleeskuikens leveren de hoogste toegevoegde waarde per 

arbeidskracht. Deze ketens staan het sterkst op de arbeidsmarkt. De melkveehouderij en de 

vleeskalverhouderij leveren de laagste toegevoegde waarde per arbeidskracht in de primaire 

productie. Over de hele keten gezien leveren de melkveehouderij en vollegrondsgroente de laagste 

toegevoegde waarde per arbeidskracht. 
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3.3 Per ton CO2-equivalent  

De melkveehouderij en vleeskalverhouderij leveren de minste toegevoegde waarde per ton CO2-

equivalent. De uitstoot van methaan door herkauwers is hiervan de hoofdoorzaak. Ook de 

varkenshouderij realiseert relatief weinig toegevoegde waarde per ton CO2-equivalent. De 

opengrondstuinbouw, visserij en pluimveehouderij realiseren de hoogste toegevoegde waarde per ton 

CO2-equivalent. De glastuinbouw en akkerbouw zitten in de middengroep. 

 

3.4 Per ton N-uitstoot naar de lucht  

Tuinbouwsectoren realiseren een relatief hoge toegevoegde waarde van EUR 1.000 of meer per ton 

N-equivalent. Ook de akkerbouw realiseert nog een relatief hoge toegevoegde waarde, rond EUR 

200/ton N-equivalent. De veehouderijketens, met uitzondering van vleeskuikens, realiseren allen een 

min of meer gelijke toegevoegde waarde van rond EUR 30 per ton N-equivalent uitstoot, slechts een 

derde van het gemiddelde voor de land- en tuinbouw. 
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3.5 Per ton N en P uitscheiding  

De melkveehouderij en leghennen leveren de meeste toegevoegde waarde per kilogram N en P 

uitscheiding. De vleeskuikenhouderij levert de minste toegevoegde waarde per kg N en P. 

 

 

3.6 Per kg fijnstof  

De plantaardige sectoren realiseren een relatief hoge toegevoegde waarde per kg fijnstofuitstoot. In de 

veehouderij ligt de toegevoegde waarde per kg fijnstofuitstoot een stuk lager. De varkenshouderij en 

pluimveehouderij leveren de minste toegevoegde waarde per kg fijnstofuitstoot, met respectievelijk 

0,5 en 0,1 euro per kg. 
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3.5 Per kg actieve stof gewasbescherming  

De opengrondstuinbouw realiseert een aanzienlijk lagere toegevoegde waarde per kg actieve stof aan 

gewasbeschermingsmiddelen dan de glastuinbouw. De akkerbouw en bloembollen realiseren 

ongeveer dezelfde toegevoegde waarde per kg actieve stof, de fruitteelt, vollegrondsgroente en 

boomkwekerij realiseren een aanzienlijk hogere toegevoegde waarde per kg actieve stof. 

 

 

3.6 Per kg antibiotica  

De melkveehouderij en leghennenhouderij realiseren een relatief hoge toegevoegde waarde per kg 

gebruikte antibiotica. De vleeskuikenhouderij, varkenshouderij en vleeskalverhouderij leveren een 

relatief lage toegevoegde waarde per kg. 

 


