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De Nederlandse land- en tuinbouw is een 
dynamische sector. Ondernemers spelen continu
in op veranderingen in de markt, nieuw overheids-
beleid, technologische ontwikkelingen en 
veranderende maatschappelijke opvattingen. 
Innovatieve oplossingen lopen daarbij als een rode 
draad door de sector. Lees in deze studie de 
transities die de land- en tuinbouw in de afgelopen 
decennia heeft gerealiseerd.

september 2020

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: 

 • Naar een circulaire economie; factsheets  
milieugebruiksruimte

 • Concurrentiekracht sectoren  
 • Veranderdrijvers van de Nederlandse land-  

en tuinbouw tot 2030
 • Toekomstscenario’s land- en tuinbouw 2030
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Samenvatting: lessen uit het verleden  

 

1. De Nederlandse land- en tuinbouw is één van de meest dynamische in Europa. Het 

ondernemerschap in de primaire sector en in de verwerkende industrie (deels coöperatief) is een 

sterke driver geweest voor ontwikkeling en groei van het productievolume en in nog sterkere mate 

de waarde van de productie. De groei heeft vooral plaatsgevonden buiten het bereik van het 

Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, in sectoren waarin relatief weinig 

overheidsingrijpen in de markt plaatsvond (marktordening, subsidies). Nederland levert daarmee 

een voorbeeld van een marktgedreven land- en tuinbouwsector.  

2. De bedrijven in de Nederlandse toeleverende en verwerkende industrie behoren tot de grootste in 

West-Europa, met voorbeelden zoals Royal Friesland Campina, Vion, Plukon, VanDrie Group, 

ForFarmers, Agrifirm, FloraHolland, Avebe, Cosun, Farm Frites, HZPC, Agrico, Rijk Zwaan. 

Een belangrijk concurrentievoordeel van al deze bedrijven is hun schaalgrootte, meestal mede als 

gevolg van vele fusies en overnames in de afgelopen decennia. Deze bedrijven zijn in de meeste 

gevallen één van de preferred partners van het sterk geconsolideerde grootwinkelbedrijf en de 

foodservicesector in Noordwest-Europa. Daarmee versterken ze de positie van de Nederlandse 

primaire productie doordat ze bijdragen aan een optimale verwaarding van het in Nederland 

geproduceerde agrarische product (inclusief alle bijproducten). Tegelijk profiteren de 

verwerkende bedrijven van hoogwaardige grondstoffen dichtbij huis.  

3. De schaarste aan grond in Nederland heeft ertoe geleid dat de intensiteit van het grondgebruik 

hoog is. Het aantal dieren per hectare en intensiteit van het bouwplan in Nederland liggen 

aanzienlijk hoger dan in de rest van West-Europa. Het tegengaan van negatieve externe effecten 

van een intensief gebruik, is al ruim 35 jaar onderwerp van het milieubeleid in Nederland. Er is 

dan ook veel vooruitgang geboekt bij het verlagen van de druk op het milieu. Gemiddeld heeft de 

land- en tuinbouw de belasting van het milieu met meer dan de helft verlaagd sinds de jaren 

negentig, in veel gevallen zelfs met ruim 70%.  

4. De inrichting van Nederland – met name van natuur op het platteland – is sinds 1990 vastgelegd 

in de Ecologische Hoofdstructuur, tegenwoordig Natuur Netwerk Nederland. In 2027 zal de 

uitvoering van dit netwerk (grotendeels) zijn voltooid, via opkopen van landbouwgrond die wordt 

omgevormd tot natuur en via het realiseren van agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond. Het 

beleid ter behoud van biodiversiteit in natuurgebieden en daarbuiten heeft steeds vaker gevolgen 

voor het omliggende agrarische gebied in de vorm van beperkingen aan de agrarische productie.  
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1. Nederland heeft de meest dynamische land- en tuinbouwsector van Europa  

De Nederlandse land- en tuinbouw is aanzienlijk dynamischer en concurrerender dan die in de meeste 

Europese landen. In 1993, na ruim 30 jaar GLB, viel in Nederland slechts 35% van de productie onder 

de zware marktordeningen van de EU (voornamelijk de melkveehouderij), terwijl dit voor de EU als 

geheel 52% was en in Frankrijk zelfs 60% (zie figuur 1). Een groot deel van de groei in de 

Nederlandse land- en tuinbouw – de intensieve veehouderij, de consumptie-aardappelteelt en de 

tuinbouw – is tot stand gekomen zonder grote steun van het GLB. Dit waren sectoren die een grotere 

waarde per hectare genereren of zelfs vrijwel volledig losgekoppeld zijn van de grond. 

 

Figuur 1: verdeling productiewaarde over categorieën marktordening in 1993  

 
Bron: Europese Commissie, Rabobank, 2020 

 

  

Meer dan 50 jaar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

De Europese Unie kent sinds haar oprichting een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De 

doelstellingen van het GLB zijn betaalbaar voedsel en een redelijke levensstandaard voor landbouwers. 

In de periode 1962-1992 bestond het GLB uit marktregulering. Voor de meeste grondgebonden sectoren 

(o.a. granen, suiker, zetmeelaardappelen, zuivel, rundvlees, wijn) kende de EU ‘zware’ 

marktordeningen. De EU stelde streefwaarden voor prijzen van deze landbouwproducten vast en greep 

in om deze ook te realiseren. Instrumenten van het beleid waren interventieaankopen, exportsubsidies, 

invoerheffingen en subsidies bij afzet op de interne markt. In 1984 kwamen hier quoteringen bij, om de 

productiegroei af te remmen. Naast deze veelal grondgebonden sectoren waren er sectoren (o.a. varkens- 

en pluimveevlees, eieren, groente en fruit) met ‘lichte’ marktordeningen. In deze sectoren beschermde 

de EU Europese producenten tegen goedkope importen, maar greep verder nauwelijks in bij de 

prijsvorming op de Europese markt. Tot slot zijn er sectoren zonder noemenswaardige marktordening 

(sierteelt, bloembollen, champignons, poot- en consumptieaardappelen). 

Sinds 1992 is het GLB in de loop der jaren omgevormd van een marktordeningsbeleid naar een 

inkomensbeleid. Sinds die tijd is het ingrijpen in de markt afgebouwd en in plaats daarvan ontvangen 

landbouwers directe inkomenssteun. Deze inkomenssteun wordt in toenemende mate losgekoppeld van 

de productie en gekoppeld aan het realiseren van publieke doelen en het bevorderen van het 

concurrentievermogen. 
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De Nederlandse land- en tuinbouw heeft altijd volop geprofiteerd van het feit dat de EU één interne 

markt is met geharmoniseerde kwaliteitsstandaarden, waardoor tegenwoordig meer dan 500 miljoen 

relatief welvarende consumenten zonder enige belemmering bereikt kunnen worden. 

 

Sinds 1993 is de productiewaarde van de land- en tuinbouw in Nederland met 1,5% per jaar gegroeid, 

significant harder dan die voor de EU15 als geheel, die 1,2% per jaar groeide (zie figuur 2). Wederom 

realiseerde Nederland deze groei vooral bij minder/niet-grondgebonden landbouwsectoren. 

 

Figuur 2: jaarlijkse groei van de waarde van de land- en tuinbouwproductie in de periode 1993-2019 

 
 

Bron: Eurostat, Rabobank 2020 
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2. Ontwikkeling van de veestapel en 35 jaar mestbeleid 

In de naoorlogse periode kende Nederland een snelle groei van de veestapel. Het GLB dat goede en 

stabiele melkprijzen garandeerde, vormde een stimulans voor de ontwikkeling van de 

melkveehouderij. Daarnaast groeide de intensieve veehouderij (varkens en kippen). Dat was mede het 

gevolg van het ‘gat van Rotterdam’, waardoor veevoergrondstoffen die niet of nauwelijks in Europa 

worden verbouwd, zoals tapioca en soja, goedkoop (heffingsvrij) konden worden ingevoerd via de 

Rotterdamse haven. Maar de groei van de veehouderij veroorzaakte een te grote druk op het milieu, 

waardoor de overheid zich genoodzaakt zag in te grijpen. Daardoor is de veestapel sinds het midden 

van de jaren tachtig in grote lijnen niet meer gegroeid. 

 

Figuur 3: ontwikkeling van de veestapel in Nederland 

 
Bron: CBS 

35 jaar mestbeleid  

Om de groei van de veestapel in Nederland te stoppen, werd in 1984 de Interimwet Beperking Varkens 

en Pluimveehouderijen ingevoerd. Nieuwvestiging van varkens- en pluimveebedrijven werd verboden 

en uitbreiding van bestaande bedrijven beperkt. De melkveehouderij was in hetzelfde jaar aan banden 

gelegd door de melkquotering, die een daling van de melkproductie oplegde. In 1987 kregen boeren een 

mestproductierecht. In die periode werden ook andere eisen opgelegd, zoals registreren van alle 

aanwezige dieren gedurende het jaar, de wijze van toediening van mest (verplichte mestinjectie in de 

zode, alleen gedurende het groeiseizoen), verplichte overdekte opslagcapaciteit voor mest en maximum 

mestgebruiksnormen per hectare. In de periode 1991-1997 werden de normen aangescherpt, gevolgd 

door introductie van een verplichte mineralenboekhouding (MINAS). Gebruiksnormen werden 

vervangen door verliesnormen. Bedrijven met een te hoog mineralenoverschot betaalden een boete. In 

1998 introduceerde de overheid varkens- en pluimveerechten die de mestproductierechten vervingen. 

Ook moesten boeren verplicht mestafzetcontracten sluiten als de mestproductie groter was dan de 

plaatsingsruimte op eigen land.  
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De nutriëntenbelasting van het grond- en oppervlaktewater is inmiddels dusdanig gedaald dat in de 

meeste gevallen voldaan wordt aan de milieudoelstellingen van de Europese nitraatrichtlijn en de 

Europese kaderrichtlijn water. Het nutriëntenoverschot voor fosfaat is gereduceerd tot bijna nul, 

hetgeen betekent dat er sprake is van evenwichtsbemesting. Het nutriëntenoverschot voor stikstof is 

dusdanig gedaald dat de kwaliteitsnorm voor grond en oppervlaktewater uit de nitraatrichtlijn (50 mg 

Nitraat per liter) in de meeste gevallen wordt gerealiseerd (zie figuur 4). 

 

Figuur 4, nutriëntenoverschotten en nitraatgehalte van grond- en oppervlaktewater 

 
Bron: CBS, 2020  

 

  

In 1998 werd Nederland op de vingers getikt door de Europese Commissie vanwege het niet voldoen 

aan de Europese Nitraatrichtlijn uit 1991. De Nederlandse normen waren nog niet streng genoeg en 

boeren konden via boetes overschrijdingen van de normen afkopen. De overheid ging in 2000 en 2001 

over tot opkoop van 15% van de varkens- en pluimveerechten in concentratiegebieden, na een eerdere 

voor de rechter gesneuvelde poging om het aantal varkens en kippen gedwongen en zonder compensatie 

met 25% te krimpen. In 2006 kwam er een nieuw gedetailleerd gebruiksnormensysteem.  

 

Na afschaffing van de melkquotering in 2014 begon de melkveestapel in Nederland weer te groeien. In 

2017 introduceerde de overheid fosfaatrechten voor de rundveehouderij. Bij de toekenning van 

fosfaatproductierechten werd een korting van 8,3% ten opzichte van het referentiejaar toegepast om de 

fosfaatproductie in Nederland onder het Europese plafond te brengen.  
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3. Het succes van de vleeskalversector in Nederland 

De vleeskalversector is een goed voorbeeld van schaalvoordelen in de keten die bijdragen aan de 

concurrentiekracht van de primaire productie in Nederland. In Nederland is een relatief sterke 

kalfsvleessector ontstaan die de kalveren uit de melkveehouderij opfokt tot een vleeskalf (max 1 jaar), 

die als kalfsvlees wordt verkocht. Van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees (207.000 ton in 

2017) wordt bijna 90% geëxporteerd, vnl. naar Italië, Duitsland en Frankijk. Ook bijproducten zoals 

organen, huiden, botten en bloed vinden een waardevolle bestemming, zowel binnen als buiten 

Europa. De kalfsvleessector draagt bij aan waardecreatie in de melkveehouderij, omdat zij de waarde 

van pasgeboren kalveren verhoogt. 

 

De Nederlandse kalversector is met een aandeel van 31% de grootste producent van kalfsvlees in 

Europa. Frankrijk is tweede met 26%. Italië en België completeren de top-4 in Europa, samen goed 

voor 82% van de productie. Nederlandse kalverhouders zijn relatief professioneel en grootschalig ten 

opzichte van hun concurrenten in Frankrijk, Italië en België. Hetzelfde geldt voor de integraties; Van 

Driegroup is veruit de grootste producent in West-Europa. De kracht van de Nederlandse keten heeft 

tot een aanzuigende werking van pasgeboren kalveren geleid, waardoor tegenwoordig ruim de helft 

van de benodigde pasgeboren kalveren voor opfok in de vleeskalverhouderij wordt geïmporteerd. 

 

De meeste boerenbedrijven met vleeskalveren werken met contractvergoedingen binnen een 

zogenaamde integratie. De integratie is dan contractgever, eigenaar van het kalf en levert ook het 

voer. De kalversector kent één grote (Van Driegroup) en een aantal kleinere integraties (Denkavit, 

Pali-Group, Veal Fine, en Fuite Veal). De integraties zorgen voor aankoop van kalveren, leveren het 

voer en sommige zorgen ook voor de slacht van de kalveren en de afzet van het kalfsvlees. De 

kalfsvleessector heeft een eigen afzetorganisatie voor kalvergier, waardoor de sector geen 

‘mestprobleem’ heeft. 

 

 

Ontstaan en groei van de vleeskalverhouderij in Nederland  

Een melkkoe levert elk jaar een kalf. Iets minder dan de helft van de vaarskalveren is nodig ter vervanging 

van melkkoeien, de overige vaarskalveren en alle stierkalveren zijn een ‘bijproduct’ dat niet meer nodig is 

in de melkveehouderij. Ze zijn ook niet goed geschikt voor de normale rundvleesproductie, omdat de 

melkkoerassen te weinig vlees hebben.  

 

In de jaren zestig leidde de groei van de melkveehouderij tot een overschot aan kalveren en kwam de opfok 

van kalveren voor de kalfsvleesproductie op gang. In 1990 waren er in Nederland 1,9 miljoen koeien, en 

slachtte Nederland 1,1 miljoen vleeskalveren. De vleeskalversector en de melkveestapel waren min of 

meer op elkaar afgestemd. In de loop der jaren is het aantal melkkoeien gedaald, terwijl het aantal 

geslachte vleeskalveren is gestegen. In 2018 waren er 1,6 miljoen melkkoeien en werden er 1,6 miljoen 

vleeskalveren geslacht. Het tekort aan kalveren uit de Nederlandse melkveestapel (ruim de helft) wordt 

aangevuld met de import van 0,8 miljoen pasgeboren kalveren die eveneens in Nederland worden 

opgefokt. Deze import kwam in 2019 voor 73% uit Duitsland, 9% uit Ierland, 6% uit de Baltische Staten, 

6% uit België/Luxemburg, 4% uit Denemarken en 2% uit Tsjechië.  
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De import van kalveren uit Ierland kent een sterk seizoenspatroon (maart-mei). Dit is het gevolg van 

de seizoensmatige afkalfpatroon in Ierland. Koeien kalven in het voorjaar, waardoor op dat moment 

veel pasgeboren kalveren beschikbaar komen. Export naar Nederland van deze kalveren is een 

aantrekkelijk perspectief. Het alternatief, verkoop in Ierland, levert voor de slacht minder op. In 

Ierland is het lastig een concurrerende kalfsvleesketen te bouwen vanwege het seizoensmatige 

afkalverpatroon van melkkoeien. 

 

Literatuur: Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij, Stichting Brancheorganisatie 

Kalversector, 2019 7  

 

  

Figuur 5, aantal melkkoeien versus aantal geslachte en geïmporteerde kalveren  

 
Bron: CBS, 2020 
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4. Intensivering van het bouwplan in de Nederlandse akkerbouw  

De afgelopen 70 jaar heeft een intensivering van het bouwplan in de Nederlandse akkerbouw 

plaatsgevonden. Deze intensivering kenmerkt zich door een afname van het aandeel rustgewassen ten 

gunste van het aandeel (zeer) hoog salderende rooigewassen (zie figuur 6). Waar in Nederland het 

aandeel rustgewassen op akkerbouwbedrijven onder de 40% ligt, is dit in België rond 70% en in 

Frankrijk, Duitsland en het VK boven de 90%.  

De belangrijkste drijvende krachten achter de intensivering van het bouwplan zijn de hoge kosten van 

grond, een gunstig klimaat, goede bodemeigenschappen voor het telen van rooivruchten en de 

opkomst van de aardappelverwerkende industrie vanaf de jaren 60.  

 

Figuur 6: Areaal verdeling rooivruchten en rustgewassen in Nederland, 1950-2018  

 

Bron: CBS, Rabobank, 2020 

 

 Rustgewassen: tarwe, gerst, rogge, haver, klaver, luzerne, koolzaad, vlas, erwten, bruine bonen, 

veldbonen en braakland  

 Hoog salderende rooigewassen: Aardappelen, suiker- en voederbieten, cichorei  

 Zeer hoog salderende rooigewassen: bloembollen en zaaiuien  

 

De hoge kosten van grond dwingt telers om hoog salderende gewassen te telen om de hoge 

grondlasten te kunnen betalen. Deze hoogrenderende gewassen, veelal rooigewassen, brengen een 

hoger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met zich mee door een hogere ziektedruk die met 

deze gewassen gepaard gaat. Ook belasten deze gewassen de bodem intensiever, omdat de producten 

gerooid moeten worden in plaats van gemaaid. Dat betekent dat de bodem overhoop wordt gehaald, 

wat leidt tot structuurbederf in de bodem en vaak ook tot meer verdichting van de bodem vanwege de 

benodigde zwaardere machines. 

 

Het gematigde zeeklimaat, de geografische ligging van Nederland en de relatief homogene en 

voedingsrijke bodems zorgen voor ideale omstandigheden voor het telen van deze rooivruchten. Zo 

profiteren rooivruchten in Nederland van een lange bewaarbaarheid (uien en aardappelen op klei), een 

relatief lage ziektedruk in kustregio’s (pootgoed Noord-Nederland) en afwezigheid van verstorende 

factoren bij de teelt (stenen bij het rooien van aardappelen, (berg)hellingen). Akkerbouwers in 

Nederland hebben zich – in tegenstelling tot de meeste andere landen – gespecialiseerd in het telen 
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van rooivruchten in plaats van rustgewassen. Ter illustratie: Nederlandse akkerbouwers halen ruim 

meer dan de helft van hun inkomen uit aardappelen. De rustgewassen staan in de meeste gevallen ten 

dienste van de rooigewassen in het bouwplan. Een bouwplan met alleen rustgewassen levert 

onvoldoende rendement om de Nederlandse grondprijs te rechtvaardigen. 

 

Een belangrijke aanjager voor het telen van rooivruchten, in het bijzonder aardappelen, is het ontstaan 

van een aardappelverwerkende industrie in Nederland. Van oudsher waren er in Noord-Nederland al 

aardappelmeelfabrieken. Begin jaren 60 ontstond in Nederland echter een industrie die gericht was op 

het verwerken van consumptieaardappelen tot bevroren aardappelproducten (patat). Verwerking was 

initieel voor de Nederlandse markt, maar vandaag de dag is de sector voornamelijk op export gericht. 

Belangrijke bedrijven in deze sector in Nederland zijn Aviko, Farm Frites, Lamb Weston/Meijer en 

McCain. De sector verwerkt ongeveer 4 mln. ton aardappelen tot 1,8 mln. ton bevroren 

aardappelproducten. Deze 4 mln. ton is meer dan de gemiddelde Nederlandse productie van 

consumptieaardappelen, die ongeveer 3,3 mln. ton bedraagt, waardoor de industrie ook aardappelen 

importeert uit omliggende landen (WEcR, 2019). De aanwezigheid van een sterke 

aardappelverwerkende industrie in Nederland zorgt ervoor dat akkerbouwers een stabiele afzetmarkt 

voor consumptieaardappelen hebben. 

 

5. Groei en regionale verschuiving van de bloembollenteelt in Nederland 

Nederland is wereldwijd bekend om zijn bloembollen. De sector is sinds WOII sterk gegroeid. 

Belangrijke drijvende krachten voor de vraaggroei waren de opening van internationale markten voor 

bloembollen (preshipment inspection US, opengaan Japanse markt), de opkomst van 

postorderverkoop en de opkomst van broeibedrijven (opkweken van bloemen uit bollen in een kas). 

Het eerste maakte internationale handel mogelijk, door het tweede werden consumenten direct bereikt 

(een vroege vorm van e-commerce) en het derde vergrootte de markt. De Nederlandse 

bloembollensector heeft de groei van de vraag grotendeels zelf gecreëerd en ook vrijwel volledig zelf 

ingevuld. Nederland heeft daardoor een marktaandeel van rond 90% in de internationale bloembollen 

handel. 

 

Figuur 7: Regionale ontwikkeling bloembollenareaal 
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6. Opkomst van glastuinbouw in Nederland 1945 – 2019  

De glastuinbouw bevond zich al voor WOII in het Westland, in de omgeving van Aalsmeer en bij de 

stad Venlo. Net na WOII werd de uitbreiding deels nog gereguleerd door een overheidssysteem met 

teeltvergunningen. Voor bloemen vervielen deze vergunningen in 1967. Langzaam maar zeker 

groeide het areaal. Naast de groenteteelt (die in de jaren 50 sterk was gegroeid), werd ook de sierteelt 

nu een sterke groeier. In de oude kernen vaak op gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven, in nieuwe 

gebieden vaak in eerste instantie als een onderdeel van de bedrijfsvoering. Belangrijkste aanjagers 

voor de ontwikkeling van de glastuinbouw ná WOII zijn de internationale markttoegang (vorming van 

de EU), aanbod van voldoende (goedkope) arbeid, bevolkingsgroei en inkomensverbetering in 

Nederland en omringende landen, die leidde tot een snelle vraaggroei naar betere kwaliteit en jaarrond 

De trek van de bloembollenteelt door Nederland  

De bloembollenteelt bevond zich voor WOII in de bollenstreek en in de kop van Noord-Holland (‘Land 

van Zijpe’). Vanwege de groeiende vraag naar bloembollen werd de teelt uitgebreid naar andere 

gebieden.  

 

Van Bollenstreek/Land van Zijpe naar West-Friesland (zie pijl 1)  

Door de groei van de vraag vanaf 1970 (zie grafiek) is de bollenteelt sterk gegroeid in West-Friesland 

(vanaf circa 1990). Belangrijke redenen waren dat in Zuid-Holland het areaal zgn. geestgronden geheel 

benut was, de ziektedruk opliep door de intensiteit van het gebruik en de grondprijs sterk steeg, zowel 

door de vraag naar bollengrond als de grondonttrekking voor andere sectoren zoals woningbouw. Ook 

arbeid werd moeilijker te vinden in de bollenstreek vanwege alternatieve werkgelegenheid (Schiphol, 

Den Haag, Leiden).  

Langzaam maar zeker werden ook de benutbare (zand-)gronden in de kop van Noord-Holland schaarser. 

Gezien de benodigde vruchtwisseling steeg ook daar de grondprijs. De zgn. nettenteelt maakte het 

mogelijk om op (zwaardere) kleigronden tulpen machinaal te rooien. Bedrijven uit de kop van Noord-

Holland gingen op zoek naar geschikte alternatieven en kwamen uit in de Wieringermeer en omstreken 

en in West-Friesland. De percelen waren groter en daardoor geschikter voor mechanisatie, de afstanden 

tot het moederbedrijf bleven aanvaardbaar. Daarnaast gingen West-Friese vollegrondsgroentebedrijven 

bollen telen als alternatief voor kool, rode biet e.d.  

 

De trek naar Flevoland en elders (zie pijl 2) 

De opkomst van broeibedrijven in West-Friesland vergrootte de vraag naar bollen en dus grond voor de 

bollenteelt. Ook in West-Friesland was niet meer voldoende geschikte grond beschikbaar. Tegelijk 

verbeterde de nettenteelt. Ook andere mechanisatiemogelijkheden maakten dat de tulpenteelt steeds beter 

aansloot op de bedrijfsvoering en het bouwplan van de akkerbouwbedrijven in de Noordoost Polder. Juist 

de wat kleinere schaal van deze akkerbouwbedrijven maakte dat zij op zoek gingen naar hoger 

salderende gewassen per hectare. Daarnaast beschikte deze regio over ‘maagdelijke gronden’ met een 

lagere ziektedruk, hetgeen weer tot goede broeiresultaten leidde. De lelieteelt verplaatste zich – door de 

vruchtwisselingseisen – steeds meer naar (beschikbare) zandgronden in Drenthe/Overijssel en Limburg. 

Veelal is dit contractteelt door de akkerbouwer t.b.v. het bloembollenbedrijf uit Noord-Holland of de 

bollenstreek.  
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verse groente, en een groeiende vraag naar bloemen en planten. De teelt werd gekenmerkt door een 

hoog energieverbruik voor het verwarmen van kassen.  

 

Figuur 8: Ontwikkeling glastuinbouwareaal Nederland 

 
 

Met een areaal van bijna 10.000 hectare glazen high tech kassen in enkele glastuinbouwgebieden, is 

Nederland koploper in de wereld. In sommige andere delen van de wereld is er ook een concentratie 

van tuinbouwkassen zoals in Almeria, Spanje en Californië, maar dit betreft dan veelal low tech 

plastic kassen. In de meeste andere landen is er slechts sprake van een veel kleiner areaal bedekte 

teelten, vaak versnipperd over grotere gebieden.  

Energietransities in de glastuinbouw  

 

De aardgasvondst in Slochteren (zie pijl 1)  

In Groningen werd begin jaren ‘60 aardgas gevonden. Al vrij snel kon een groot deel van de 

glastuinbouw beschikken over aardgas voor verwarming van de gewassen. Daardoor is de 

glastuinbouw in staat ook buiten het vollegrondseizoen producten op de markt te brengen. Jarenlang is 

er een aparte regeling geweest voor de prijs van aardgas in de glastuinbouw (Tuinbouwgasprijs). De 

glastuinbouw heeft zich in de jaren zestig/begin jaren ‘70 door deze stimulering vrij snel erg 

afhankelijk gemaakt van een groot energieverbruik.  

 

De oliecrises van 1973 en 1979 (zie pijl 2)  

In 1973 bleek tijdens de boycot van OPEC-landen voor de eerste keer zeer duidelijk de 

afhankelijkheid van Nederland van olie-import. De prijs voor aardgas voor het verwarmen van kassen 

liep nog niet meteen drastisch op. Een deel van het areaal werd verwarmd met stookolie. Een bedrijf 

opzetten met glas zonder de beschikking te hebben over een aardgasaansluiting was nu echter niet 

meer verantwoord. In 1979 was er een tweede oliecrisis. Vanaf dat moment groeide het besef dat de 

hoeveelheid gebruikte energie in de glastuinbouw moest dalen. Het beleid en de bedrijfsvoering richt 

zich vanaf dat moment op de energie-efficiëntie: de hoeveelheid verbruikte energie per eenheid 

geteeld product. De glastuinbouw ondergaat sindsdien (ca. 1990 en verder) enerzijds een sterke 

intensiveringsslag om de productie per m2 te laten groeien (substraatteelt, belichting, hogere kassen, 

diffuus glas) en anderzijds een bedrijfsvoering om efficiënter met energie om te gaan 

(energieschermen, rookgascondensors, warmtekrachtkoppelingen (WKK)).  
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Klimaatakkoord van 2019  

Om te voldoen aan het Klimaatakkoord zal de glastuinbouw op termijn ‘fossielvrij’ moeten worden. 

Inmiddels zijn de eerste kassen aangesloten op geothermie. Ook gebruik van restwarmte uit de 

industrie wint aan belang. De kas als energiebron is al langer een onderzoeksthema en de sector 

verwacht de afhankelijkheid van fossiele energie fors te kunnen verlagen.  

 

Literatuur:  

 Tuinbouwcijfers (diverse jaargangen), Centraal Bureau voor Statistiek. Landbouw Economisch 

Instituut, Den Haag/Wageningen.  

 Knijff A., J. Benninga, C. Reijnders, J. Nienhuis. (2006). Energie in de glastuinbouw van 

Nederland. Rapport 3.06.02.  

 Vijverberg A.J. (1996), Glastuinbouw in ontwikkeling. Wageningen Universiteit.  

 

7. De almaar stijgende prijs van landbouwgrond in Nederland  

Landbouwgrond in Nederland is duur. De gemiddelde prijs bedroeg eind 2019 gemiddeld ruim EUR 

60.000 per hectare, met uitschieters tot EUR 100-150.000 per hectare in de IJsselmeerpolders. In 

West-Duitsland ligt de prijs een derde lager, rond EUR 40.000 per hectare, in Frankrijk, het VK en 

Oost-Duitsland liggen prijzen rond EUR 10-15.000 per hectare. De prijs van landbouwgrond is sinds 

de jaren zestig gestegen, gemiddeld 1-2% bovenop de inflatie.  

De drijvende krachten achter de prijsstijgingen waren en zijn:  

 Toenemende schaalvoordelen (o.a. door mechanisatie en wettelijke vereisten)  

 Productiviteitsstijgingen (o.a. door verbeterde teelttechnieken en genetica)  

 Intensivering van het bouwplan (toenemend aandeel hoger renderende gewassen, hogere 

veebezetting per hectare)  

 Mestwetgeving (grond geeft recht op mestproductie/afzet, die transfer van intensieve veehouderij 

naar grondeigenaren met zich meebracht)  

 Aan grond gekoppelde EU-hectaresteun  

 Vraag naar grond voor niet-landbouwdoeleinden  

 

Daarnaast zijn de financieringskosten aanzienlijk gedaald door de dalende rentestand in de afgelopen 

jaren, wat eveneens een prijsopdrijvend effect op grondprijzen heeft.  

 

De laatste jaren vlakt de prijsstijging van grasland af, omdat door milieuwetgeving de intensivering 

van de veehouderij (veebezetting per hectare) niet meer toeneemt, maar eerder zal afnemen. Het 

verdienvermogen van grasland (en voedergewassen zoals snijmais) heeft daardoor zijn piek bereikt. 

Bij bouwland (akkerbouwgrond) stijgen de prijzen nog steeds, mede doordat de intensivering van het 

bouwplan nog gaande is. Dat is te zien in onder andere een groeiend areaal bloembollen, uien, 

boomkwekerijgewassen en pootaardappelen. Zo zijn er steeds vaker gespecialiseerde telers van één 

gewas (bijvoorbeeld aardappelen, witlofpennen), die grond kopen om te kunnen ruilen om zodoende 

al hun in gebruik zijnde grond in te zetten voor dat ene hoogrenderende gewas. Dit soort telers kunnen 

een hogere grondprijs betalen vanwege de hogere marginale opbrengstprijs. De opkomst van 

windmolens en zonnepanelen op landbouwgrond (zonneparken) heeft eveneens een prijsopdrijvend 

effect, omdat het rendement van windmolens en zonnepanelen aanzienlijk hoger ligt dan dat van 

landbouwgewassen.  
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Historie van de grondmarkt in Nederland  

 

Figuur 9: prijs van landbouwgrond in Nederland  

 
Bron: LEI-rapport langetermijnontwikkeling van de agrarische grondprijs, kadaster, Agrimatie  

 

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is de schaalvergroting in de landbouw ingezet. Sindsdien 

wordt grond steeds vaker los verkocht. Voor die tijd werden grond en gebouwen als één geheel 

verkocht. Tevens verbeterde de verhandelbaarheid van de grond door de liberalisatie van de 

grondmarkt. De prijs van grond wordt (afgezien van de invloed van verstedelijking) bepaald door de 

marginale opbrengstwaarde van landbouwgrond. Oftewel door de meerwaarde van een extra hectare 

(marginale opbrengstwaarde) voor de agrariër die het bedrijfsareaal moet uitbreiden om via 

schaalvergroting de kosten per eenheid te drukken. Voor de schaalvergrotingstijd, toen de handel in 

landbouwgrond voornamelijk bestond uit verkopen van gehele boerderijen, was de gemiddelde 

opbrengstwaarde van een hectare landbouwgrond bepalend voor de prijsvorming van landbouwgrond 

(bron: LEI). 

 

In 2018 was 58% van de landbouwgrond in eigendom van de agrariërs die de grond gebruikten. Dit 

aandeel is al jaren stabiel. Zo’n 28% van de landbouwgrond wordt gepacht, waarbij reguliere pacht 

(met door de overheid vastgestelde pachtprijzen en sterke bescherming van de pachter) gestaag aan 

belang inboet (nog maar 13%) ten gunste van losse geliberaliseerde pachtvormen (gestegen tot 12%) 

en erfpacht (2,5%). Overige exploitatievormen vertegenwoordigen daarnaast 13% van het 

grondgebruik. 

 

8. De ontwikkeling van het NatuurNetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur 

In het natuurbeleidsplan van 1990 werd de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. Het 

natuurbeleid veranderde daarmee van beschermen van natuur in natuurgebieden naar een bredere 

aanpak, inclusief behoud en ontwikkelen van natuurwaarden in agrarische gebied. De EHS is een 

samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden. De intentie was deze gebieden 

te vergroten en te verbinden en de natuurkwaliteit te verbeteren. In het eerste plan waren de 
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doelstellingen om de bestaande natuur van 450.000 ha uit te breiden met 150.000 hectare nieuwe 

natuurgebieden en verbindingszones en 100.000 ha agrarisch natuurbeheer. Anno 2011 was 55% van 

de beoogde extra grond verworven.  

 

Kabinet-Rutte I besloot in 2010 de EHS te versoberen. Kabinet-Rutte II besloot deze versobering 

weer deels ongedaan te maken en veranderde de naamgeving in NatuurNetwerk Nederland (NNN). In 

2014 werd de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid overgedragen van het Rijk naar 

de provincies.  

 

Delen van de oorspronkelijke EHS vallen nu buiten het NNN. Sommige Natura 2000 gebieden (zo’n 

27.000 ha) vallen eveneens buiten het NNN (CLO). In de meeste provincies zijn de natuurgebieden 

die buiten het NNN zijn komen te liggen toegevoegd aan provinciale groene netwerken. Deze kennen 

een minder stringente bescherming. Jaarlijks stelt het Rijk een bedrag van ongeveer EUR 100 miljoen 

ter beschikking voor de realisering van het NNN, voor verwerving van grond en realiseren/inrichten 

van nieuwe natuur op aangekochte gronden.  

 

Figuur 10: verwerving en functiewijziging nieuwe natuur  

Bron: CLO 2020  

 

Als het gemiddelde tempo van inrichting van nieuwe natuur kan worden vastgehouden, dan zal het 

einddoel voor NNN in 2027 worden gerealiseerd. Het is echter de vraag of het tempo kan worden 

vastgehouden, omdat men afhankelijk is van de medewerking van grondeigenaren die hun grond 

moeten willen verkopen of moeten willen inzetten voor agrarisch natuurbeheer. 


