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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
 • Concurrentiekracht sectoren  
 • Toekomstscenario’s land- en tuinbouw 2030
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De drijvende krachten achter veranderingen in de land- en tuinbouw zijn:  
1. Marktontwikkelingen: vraag naar agrarische producten, consumententrends, aanbod cq. 

productieontwikkelingen elders, ontwikkelingen in handelsbeleid  
2. Ontwikkelingen in Europees beleid mbt landbouw (EU/GLB)  
3. (Veranderende) maatschappelijke opvattingen over manier van produceren, landschap, milieukwaliteit, 

biodiversiteit, etc. die zich vertalen in nationaal beleid  
4. Plattelandsontwikkelingen, vraag naar grond voor niet-landbouwdoeleinden, nieuwe doelen voor het 

platteland  
5. Interne ontwikkelingen, o.a. schaalvergroting, veranderend karakter bedrijven en ondernemers  
6. Arbeidsmarktontwikkelingen  
7. Ontwikkelingen financiële markten  
8. Technologische ontwikkelingen en digitalisering  
 
Deze ontwikkelingen zijn schematisch weergegeven in onderstaande figuur en worden uitgebreider 
toegelicht in onderstaande tekst.  

 
De kernonzekerheden staan aan de basis van de toekomstscenario’s die verder zijn uitgewerkt in het stuk 
“Toekomstscenario’s Nederlandse land- en tuinbouw 2030”.   
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De Nederlandse land- en tuinbouwsector bedient een wereldwijde groeimarkt. Bevolkings- en 
inkomensgroei leiden op wereldniveau tot een groeiende consumptie van agrarische producten zowel in 
volume als in waarde.  
 
Inzoomend op de afzonderlijke sectoren zien we het volgende beeld:  
 
 
 Marktverwachting voor Nederlandse aanbieders 2030 

1. Akkerbouw  
 

Ondanks een groeiende vraag naar consumptie-aardappelproducten zal 
de Nederlandse afzet niet groeien, omdat het Nederlandse bouwplan 
geen ruimte heeft voor een verdere groei van het aardappelareaal. 
Hetzelfde geldt voor pootaardappelen en zetmeelaardappelen.  
Het afzetperspectief van de Nederlandse ui leunt sterk op 
ontwikkelingen op afzetmarkten wereldwijd. Belangrijke afzetmarken 
in West-Afrika willen minder afhankelijk worden van geïmporteerde 
producten.  
De markt voor Nederlandse suiker zal naar verwachting verder 
krimpen. De suikerverwerkende industrie probeert deze trend te keren 
door in te spelen op non-food toepassingen van suiker.  

2. Vollegrondsgroente  
 

Gelijk tot dalend in de belangrijkste markten als Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. Wel wat groei in Nederland. Volumegroei ca. 
1% per jaar, vooral in eigen land door meer consumptie. Vergaande 
ketenintegratie tussen telers en afnemers (retail en snijderij) om 
volume en kwaliteit beter af te stemmen.  

3. Boomkwekerij  Vraaggroei van 2% per jaar, die gelijkelijk zal worden verdeeld over 
boomkwekerijcentra in Noordwest-Europa.  

4. Bloembollen  
 

Vraaggroei van 1% per jaar, Nederland ondervindt geen 
noemenswaardige concurrentie uit het buitenland. 

5. Fruitteelt  
 

Voor peren blijft de marktpositie goed en zal de vraag wellicht nog 
wat groeien. De vraag naar appels en zachtfruit uit Nederland zal licht 
dalen, vanwege concurrentie van lokale teelt en goedkopere 
teeltlanden zoals Polen.  
Op de binnenlandse markt zullen Nederlandse telers een goede positie 
behouden. Ook in Nederland wordt in het teeltseizoen toch 
overwegend binnenlands fruit gekocht door de supermarkten. 
Volumegroei 0-2% per jaar.  

6. Glasgroente  
 

Volumegroei 0-2% per jaar vooral in eigen land door meer 
consumptie. Toenemende concurrentie uit lokale teelt in het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland en uit exportland Spanje.  

7. Glassierteelt  Overall vraaggroei van 1% per jaar, met stabiele markten dichtbij en 
groei in verder weggelegen markten zoals Polen, Tsjechië en Spanje.  

8. Champignons  
 

Overall geen marktgroei met grote kans op krimpende afzet als gevolg 
van (goedkopere) concurrentie uit Polen.  
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9. Melkveehouderij  
 

In Nederland zal de productie niet stijgen door fosfaatwetgeving. Op 
langere termijn kleine krimp en meer nadruk op toegevoegde waarde. 
Niet meer maar beter.  

10. Vleeskalver-
houderij  

Productie in Nederland zal licht krimpen. Vraag in de EU zal 
eveneens licht dalen. Concurrentiedruk op Nederlandse kalverhouderij 
is toegenomen.  

11. Varkenshouderij  
 

Een licht krimpende markt zowel bij de belangrijkste Europese 
afnemers als op termijn de export naar China, wanneer Afrikaanse 
varkenspest onder controle is.  

12. Legkippen  
 

Lichte groei, rond 1% per jaar. Concurrentie uit Duitsland en Polen is 
aanwezig, maar kampt met productiebeperkingen (Duitsland) of kan 
niet op tegen sterke imago van Nederland (Polen).  

13. Vleeskuikens  
 

Groei in het hoogwaardige marktsegment met concepten in 
Noordwest-Europa. Toenemende concurrentie van goedkope import 
uit derde landen zal tot verlies van marktaandeel in het 
middensegment leiden.  

14. Visserij  
 

De consumptie van in Nederland gevangen en gekweekte vissoorten 
stagneert. Groei van de consumptie vindt vooral plaats bij 
geïmporteerde gekweekte vissoorten.  

Bron: CBS 2019, EU Agricultural Outlook for markets and income 2019-2030, december 2019 Rabobank 
analisten (in bijlage 1 uitgebreidere analyse van marktperspectieven)  
 
Het marktperspectief voor de Nederlandse land- en tuinbouw is over het algemeen neutraal tot licht positief. 
Voor enkele specifieke sectoren, zoals uien, suikerbieten, voedergewassen, champignons en varkensvlees 
zijn de marktvooruitzichten minder positief.  
 
In de meeste sectoren staat de positie van Nederland in het middensegment onder druk en concentreert de 
groei zich in hoogwaardigere marktsegmenten met concepten, toegevoegde waarde producten en 
productdiversificatie. De consument vraagt daarbij steeds nadrukkelijker om duurzaamheidslabels.  
 

 

In Nederland wordt er ruwweg EUR 62 miljard aan voeding uitgegeven. Circa 2/3 van deze omzet wordt 
gegenereerd in food retail, waarbij de supermarkten het leeuwendeel voor zich opeisen. De andere 1/3 wordt 
in de foodservice (horeca) markt omgezet. Omdat prijzen in de horeca en speciaalzaken typisch hoger 
liggen dan in de supermarkt, liggen de volumeverhoudingen verder uit elkaar. Naar schatting 70-75 procent 
van alle verkochte ‘calorieën’ wordt door de supermarkt aan de consument geleverd. De vijf grootste 
supermarkt-inkooporganisaties – goed voor een marktaandeel van 99 procent – zijn daarmee bij verre de 
belangrijkste route-to-market voor de voedingsindustrie.  
 
Om klantloyaliteit te verhogen zullen supermarkten komende decennia trachten om zich een 
poortwachtersfunctie aan te meten; supermarkten garanderen klanten veilige, gezonde en duurzame 
voedingsproducten. Daarmee zullen deze kenmerken in toenemende mate op feitelijkheden in plaats van 
perceptie worden beoordeeld. Volledige transparantie in de keten van productsamenstelling (op nutriënt-
niveau) en herkomst tot klimaatimpact wordt een vereiste. Block chain en korte ketens – met de supermarkt 
als regisseur – moeten helpen om deze transparantie te waarborgen en het vertrouwen over te brengen op de 
consument.  
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Al sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw hebben consumenten geld over voor producten en vormen van 
dienstverlening die koken en het proces daaromheen (voornamelijk boodschappen doen en afwassen) 
gemakkelijker en vooral minder tijdsintensief maken. Deze trend zet ook het komende decennia door, 
waarbij mentaal gemak de komende jaren een grotere rol zal gaan spelen. Door de economische cycli heen 
zullen de uitgaven aan voeding in Nederland het komende decennia met naar verwachting gemiddeld zo’n 
2-2,5 procent per jaar groeien. Deze groei zal grotendeels op het conto van de dienstverlening rondom de 
voeding komen. Het positieve volume-effect van de bevolkingsaanwas zal grotendeels gecompenseerd 
worden door een lagere caloriebehoefte van de vergrijzende bevolking.  
 
De consument is in toenemende mate bipolair in zijn voedingsuitgaven. In de basis is men op zoek naar een 
goede prijs/kwaliteits-verhouding, maar op andere momenten betaalt men zonder problemen meer als er 
‘iets’ tegenover staat. Dat ‘iets’ is dan vaak purpose, beleving of gemak. Het middensegment staat onder 
druk. Van elke euro die de Nederlandse consument aan voeding uitgeeft gaat momenteel grofweg 45 cent 
naar een vorm van dienstverlening, zoals distributie, last mile-oplossingen, marketing, klaar maken en meer 
ongrijpbare zaken als beleving en gemak. De verwachte omzetgroei komt vanuit de dienstverlening rondom 
voeding. Temeer omdat in dat domein het grootste deel van de innovaties zullen plaatsvinden.  
Deze innovaties richten zich niet enkel op gemak en beleving. Met name mentaal gemak zal de komende 
jaren een belangrijk verkoopargument van supermarkten worden. Consumenten worden zich bewuster van 
het belang van zaken als voedselveiligheid, duurzaamheid en gezonde voeding, maar zullen zichzelf niet de 
tijd gunnen om zich in deze aspecten te verdiepen. Dat verklaart deels de opkomst van quasi-oplossingen als 
lokaal, clean-label, et cetera in de afgelopen jaren.  

Ondanks dat ketentransparantie een hygiënefactor zal worden, biedt het kansen voor toeleveranciers en met 
name in de primaire sectoren. Supermarktorganisaties zullen in toenemende mate op zoek zijn naar 
samenwerkingsvormen over meerdere jaren, hetgeen bedrijfszekerheid voor beide kampen oplevert. 
Daarnaast zal de toegenomen aandacht voor en meetbaarheid van de nutriënten-basis van producten 
zwaarder gaan meewegen in de besluitvorming van supermarktinkoper en consument – zeker als de vraag 
verder ontwikkelt richting doelgroepenvoeding en in vervolg daarop personalised nutrition. Dat biedt 
mogelijkheden voor de primaire sector om verder te diversifiëren op rassen en teeltmethodes. Daarmee 
zullen primaire bedrijven minder afhankelijk worden van de wereldmarktprijsontwikkelingen voor hun 
product. Deze korte ketens zullen echter ook meer flexibiliteit van de boeren vragen. Door consumentendata 
is er (mogelijk) meer inzicht in de toekomstige vraag wat kan leiden tot (beperkte) vraag gedreven bijsturing 
van de primaire productie.  

Veel van de veranderingen zullen de komende jaren met name in de keten plaats vinden. Ondanks de nodige 
hypes, zal de verandering in het consumentengedrag ook de komende jaren vrij beperkt blijven. Met één 
uitzondering: de vleesconsumptie. Op basis van duurzaamheids-, dierenwelzijn- en gezondheids-afwegingen 
begint de maatschappelijke weerstand tegen dierlijke eiwit-consumptie langzaamaan te zwellen. De snel 
verbeterende kwaliteit en schaalgedreven prijsverlaging van vervangende plantaardige alternatieven werkt 
deze vraagverschuiving de komende jaren verder in de hand. De huidige verwachting is dat in 2030 zo’n 15 
procent van het ‘processed’ vlees (hamburgers, snacks, slavinken, et cetera) vervangen zijn door 
plantaardige alternatieven. Naast de dreiging van volumeverlies voor de vleessector, zal de vraag naar 
kwalitatief hoogwaardige plantaardige eiwitten snel toenemen. Omwille van duurzaamheid zal men deze 
grondstofbehoefte graag lokaal (Noordwest-Europa) ingevuld willen zien. Enerzijds biedt dit kansen voor 
de akker- en tuinbouw, anderzijds kan deze groeiende vraag naar bijvoorbeeld gele en kikkererwten andere 
(minder rendabele) teelten bedreigen. 
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Om van de wereldwijde groeiende vraag naar land- en tuinbouwproducten te kunnen profiteren is Nederland 
sterk afhankelijk van export. Ruwweg driekwart van wat we in Nederland produceren exporteren we. De 
waarde van de landbouwexport bedroeg EUR 94,5 miljard in 2019. Het merendeel daarvan naar buurlanden 
Duitsland (25%), België (11%), het VK (9%), Frankrijk (8%) en de rest van de EU (23%). Zo’n 24% van de 
export gaat naar landen buiten de EU.  
 
Er lijkt een tendens ingezet waarbij multilateralisme afneemt en geopolitiek in toenemende mate 
handelsstromen gaat beïnvloeden. De boycot van Rusland was slechts een eerste voorbode, de Brexit, de 
handelsconflicten tussen de VS en China en de VS en de EU en het disfunctioneren van de WTO zullen de 
komende jaren tot grotere volatiliteit in wereldwijde handelsstromen en daarmee gepaard gaande 
economische schade leiden. In Nederland lopen sectoren zoals zuivel (o.a. kaas, melkpoeder en boter), 
bloembollen, (poot)aardappelen en varkensvlees de grootste risico’s te maken te krijgen met 
handelsbelemmeringen. Daarnaast zal de Brexit de export van bijvoorbeeld verse groenten, vers vlees en 
bloemen naar het VK bemoeilijken. Tot slot heeft de coronacrisis het belang van controle over en stabiliteit 
van de voedselvoorziening weer op de kaart gezet. Dit zal ertoe leiden dat ook Europa zelfvoorziening voor 
bepaalde producten zal nastreven.  
 
Onze conclusie is dat geopolitiek de nieuwe realiteit is. Nederland als exportland wordt hierdoor harder 
getroffen. Als lidstaat van de EU staat het sterker dan alleen, maar dit zal niet alle risico’s op 
handelsbelemmeringen kunnen wegnemen. Daarnaast krijgt Nederland te maken met toenemende 
concurrentie als gevolg van handelsovereenkomsten die de EU heeft gesloten met derde landen, zoals 
Canada en Mercosur. In deze handelsovereenkomsten verleent de EU concessies voor landbouwexporten uit 
deze landen in ruil voor EU-markttoegang in andere sectoren. Het gevolg is toenemende concurrentie in agri 
en food op de Europese markt. Het besef hiervan landt bij veel van onze klanten steeds meer. Risico’s 
afdekken door landenspreiding en het continu blijven aanboren van nieuwe markten zal ook de komende 
jaren van groot belang blijven.  
 
Food en agrimarkten zijn hoofdzakelijk local-for-local markten, voor de meeste producten wordt 80-90% 
van de productie in het land van herkomst afgezet. Ook Nederlandse agrarische producten worden voor het 
grootste deel binnen de EU afgezet. We definiëren local-for-local in dit verband wanneer productie en 
consumptie binnen een straal van zo’n 800 km plaatsvindt.  
 
De bloembollensector is het meest afhankelijk van derde landen export voor de afzet. Daarnaast leunen de 
melkveehouderij, de akkerbouw en de varkenshouderij bovengemiddeld op derde landen voor de afzet van 
hun producten. Een grotere afhankelijkheid van derde landen export verhoogt de kwetsbaarheid van een 
sector. Alleen met hoogwaardige producten gebaseerd op unieke Nederlandse productieomstandigheden 
heeft derde landenexport toekomstperspectief.  

 
Bron: WUR, Rabobank, 2020 
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Vraagtekens kunnen worden gezet bij de houdbaarheid van de afzet van middensegment producten naar 
verder weggelegen derde landen. Zeker wanneer deze afzet opportunistisch en volatiel van aard is, 
onderhevig aan internationale concurrentie en productie een groter beslag legt op milieugebruiksruimte in 
Nederland. 
 

EUR 71,8 miljard  EUR 22,7 miljard  
Hoog-
waardige 
producten 

Producten gebaseerd op unieke, 
zowel natuurlijke als door mens 
gecreëerde 
productieomstandigheden in NL 

Nederland vervult belangrijke functie in voorzien van 
zowel EU als derde landen van hoogwaardige, 
kennisintensieve, unieke producten 

Nieuwe 
niches  

Producten met ‘nieuwe’ unieke 
eigenschappen, bv 
streekproducten, dier-
vriendelijker, ambachtelijk, etc  

Vaak voor lokale markt (in 
Nederland), via nieuwe korte 
ketens, veel ‘storytelling’  

Lastig te bedienen 
markten vanwege 
ontbreken marketing- en 
distributiekracht  

Midden-
segment 
producten  

Producten die wereldwijd 
worden geproduceerd, waar 
kwaliteitsverschillen beperkt zijn 
en concurrentie grotendeels op 
kostprijs plaatsvindt. 
Transportkosten zijn onderdeel 
van de kostprijs, waardoor 
afstand tot markt medebepalend 
is voor concurrentiepositie  

Meeste product blijft binnen een 
afstand van één tachograafschijf 
= 800 km. Nederland is 
geïntegreerd in Europese 
aanvoerketen, levert veelal 
verse producten en is vaak 
kostprijsleider op basis van 
efficiënte productie en 
uitmuntende logistiek. 
Noodzaak om te blijven 
innoveren, concurrentie stap 
voor te blijven, kansen voor 
productdifferentiatie, concepten, 
mede gefaciliteerd door 
digitalisering van agrarische 
bedrijf en aanvoerketen, 
waardoor informatie over 
product/productiewijze met 
consument kan worden gedeeld.  

Afzet naar derde landen 
is vaak opportunistisch 
van aard/risicovoller, 
onderhevig aan 
potentiële 
handelsbelemmeringen 
en onderhevig aan 
opkomende concurrentie 
elders/lokaal  

Bij-
producten  

Bijproducten waar moeilijk 
markten voor te vinden zijn, en 
het zoeken is naar de optimale 
valorisatiestrategie, zowel 
economisch als milieutechnisch 
(bv varkenspoten en –oren, 
pluimveevleugels, zgn 
vierkantsverwaarding)  

Weinig gevraagd in NL en 
Europa  

Aantrekkelijke 
afzetmarkten waar wel 
wordt betaald voor dit 
soort producten, 
anderzijds interessant 
voor lokale 
voedselvoorziening 
tegen lage kosten  
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Eén van de prioriteiten van de in 2019 benoemde Europese Commissie betreft de green deal voor Europa. 
Eén van de doelen van de green deal is dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.  
Voor de voedselketen is de green deal nader uitgewerkt in de farm-to-fork-strategie. In het kader van deze 
strategie zullen doelen voor de volgende thema’s worden geformuleerd:  
1. Duurzame landbouwproductie, met doelen voor vermindering gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en antibiotica.  
2. Verduurzaming van voedselverwerking, voedselverkoopkanalen, zoals de food retail, hospitality en 

food service. 
3. Verduurzaming van diëten, met een lagere consumptie van vlees en zuivelproducten en hogere 

consumptie van graanproducten en groente en fruit.  
4. Vermindering van voedselverspilling. 
 
De green deal zal leidend zijn voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat in 2021 of 2022 zal 
ingaan. Onder het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid zullen lidstaten in nationale strategische 
plannen uiteenzetten hoe zij de doelen van de farm-to-fork-strategie willen realiseren. Dit geeft de 
mogelijkheid tot meer maatwerk op nationaal niveau. Tegelijk zet Europa met het nieuwe GLB een stap in 
de richting van meer coördinatie vanuit Brussel, omdat de nationale plannen veel meer elementen omvatten 
dan alleen de inkomensvorming op het boerenbedrijf, het traditionele domein van het GLB. Beide zijn 
gunstig voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Slecht passende Europese normen kunnen worden ingeruild 
voor beter op de Nederlandse situatie toegesneden normen. En producenten in andere lidstaten krijgen nu 
ook te maken met strengere eisen aan mineralenverliezen, chemische gewasbescherming en antibiotica, 
waardoor het level playing field in Europa wordt verbeterd.  
 
Ter concretisering van de farm-to-fork-strategie heeft de Europese Commissie 10 prioriteiten voor het GLB 
voor de komende periode gedefinieerd. Deze zijn: behoud permanent grasland, behoud koolstofrijke 
bodems, behoud organische stof, bufferzones langs waterwegen, gebruik van nutriënten management tool, 
minimaliseer grondbewerkingen, geen ‘kale’ grond in gevoelige periodes, verplichte vruchtwisseling, 
behoud van landschapselementen (houtwallen, etc.) en verbod op ploegen in Natura 2000 gebieden. 
Lidstaten dienen nationale plannen te ontwikkelen om deze 10 prioriteiten te realiseren binnen de context 
van iedere lidstaat. Deze Europese prioriteiten sturen alle in de richting van klimaatdoelstellingen, behoud 
van schoon grond- en oppervlaktewater en behoud van bodemkwaliteit. Voor Nederlandse agrarische 
ondernemers bevatten deze prioriteiten weinig nieuws. Ze liggen in het verlengde van reeds ingezet 
nationaal beleid op deze gebieden.  
Ook andere Europese wetgeving zal aangepast worden om uitvoering te geven aan de green deal en de 
farm-to-fork-strategie. Specifiek voor de landbouw betreft dit het vastleggen van koolstof in de bodem, 
verlagen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en antibiotica. Tot slot zal 
de Europese Commissie de inzet op een biodiversiteitsstrategie versterken, onder andere door het Natura 
2000 netwerk te versterken en herbebossing, bosbehoud en bosherstel te stimuleren.  
 
In het kader van de green deal zet de Europese Commissie ook sterk in op decarbonisatie van 
energiedragers door groene stroom, waterstof als energiedrager, geothermie enzovoorts. Voor het gebruik 
van fossiele brandstoffen ligt de grootste opgave bij de glastuinbouw die 80% van het energiegebruik in de 
land- en tuinbouw vertegenwoordigt. Geothermie en restwarmte lijken goede mogelijkheden te bieden om 
tuinbouwkassen van het gas af te koppelen, naast de elektrificatie van de energievoorziening met 
warmtepompen en klimaattechnologie. In andere sectoren zal de nadruk liggen op elektrificatie van tractie, 
tractie op basis van waterstofmotoren en het opwekken van elektriciteit door windmolens, zonnepanelen op 
daken en mogelijk ook in zonneparken.  
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De mate waarin de land- en tuinbouw het milieu belast zal verder moeten afnemen. Dossiers waarvoor dit in 
het bijzonder geldt zijn: chemische gewasbescherming, antibiotica, stikstofkunstmest, fijnstof, uitstoot van 
broeikasgassen, verliezen van mineralen (fosfaat en stikstof), uitstoot van stikstof (i.c. ammoniak), gebruik 
van grond- en oppervlaktewater, bodemparameters zoals organische stofgehalte, verdichting van de bodem 
en ziektedruk op de bodem. Daarnaast is het te verwachten dat aandacht voor biodiversiteit zal toenemen, 
o.a. in de vorm van het beleid met betrekking tot Natura 2000 gebieden, maar ook insectenpopulaties, 
weidevogels, bodembiodiversiteit en behoud van genetische diversiteit in landbouwsystemen. Het is zelfs 
niet ondenkbaar dat elke boer en tuinder verplicht wordt een deel van zijn grond om te zetten naar natuur 
en/of andere landschapselementen tegen een vergoeding.  

 
In de loop der jaren zijn de maatschappelijke opvattingen over de manier van produceren veranderd, mede 
als gevolg van nieuwe wetenschappelijke inzichten.  
 
Als gevolg van deze veranderende opvattingen zijn regels gesteld die dierenwelzijn moeten garanderen, 
zoals verbod op legbatterijen voor legkippen, minimale oppervlakte voor vleeskuiken, verplichte 
groepshuisvesting voor zeugen, verplichte groepshuisvesting voor vleeskalveren, beperkingen aan ingrepen 
bij dieren, enzovoorts.  
 
Met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft Europa het meest stringente 
toelatingsbeleid in de wereld en eveneens de daarmee samenhangende normen ten aanzien van residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen (MRL’s). Hetzelfde geldt ten aanzien van het gebruik van antibiotica in de 
veehouderij.  
 
Ook op het gebied van genetische modificatie kent de EU een zeer restrictief beleid. Genetisch 
gemodificeerde gewassen zijn op een enkele uitzondering na, niet toegestaan in de EU, daar waar in de VS 
en Zuid-Amerika meer dan 90% van het areaal mais, sojabonen, katoen en raapzaad bestaat uit genetisch 
gemodificeerde varianten. Ook in Azië is de teelt van een aantal van deze genetische gemodificeerde 
gewassen in opkomst. We zien dat het internationale concurrentiele speelveld op dit vlak sneller beweegt 
dan Europa doet.  
 
De laatste ontwikkeling op dit gebied betreft de komst van CRISPR Cas technologie, een technologie 
waarbij de genetische aanpassing van het DNA gericht plaatsvindt en daardoor beperkter van omvang is en 
niet traceerbaar in de ‘aangepaste’ planten. De EU beschouwt deze techniek als genetische modificatie, wat 
betekent dat deze techniek voorlopig niet vrij kan worden toegepast in de EU. Voor in Nederland gevestigde 
exporterende veredelingsbedrijven is dit een handicap. Alleen onder zeer strenge regelgeving (GMO) 
kunnen bedrijven kennis en producten ontwikkelen. Verplaatsing van veredelingsactiviteiten naar buiten de 
EU is de enige optie om de internationale concurrentie op dit gebied bij te blijven.  
 
In 2030 zal Nederland en de Europese Unie nog steeds een gebied zijn met relatief strenge restricties aan de 
manier van landbouw bedrijven. Binnen de Europese Unie is de impact op concurrentieverhoudingen 
beperkt, omdat de meeste wetgeving met betrekking tot de manier van produceren Europees is geregeld en 
dus gelijk is voor alle Europese producenten. Maar voor de positie op exportmarkten buiten de EU 
betekenen de beperkingen in de EU een nadeel die tot hogere kosten leidt en daarmee de concurrentiepositie 
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van Nederlandse producten ondermijnt. Ook concurrentie van importen uit derde landen die niet aan de 
strenge Europese eisen voor productiemethodes hoeft te voldoen vormen een bedreiging voor de productie 
in de EU.  

 
Van oudsher voert de Nederlandse overheid een beleid gericht op een sterke agrarische sector die 
concurrerend is in Europa en de wereld. Voorbeelden zijn: exportbevordering, ondersteuning van innovatie 
via onderzoek en onderwijs, stimuleren van structuurontwikkeling via herverkaveling en subsidies en fiscale 
voordelen om investeringen te bevorderen. In de loop der jaren is de nadruk verschoven van stimuleren van 
groei naar verduurzamen van de sector. Het laatste decennium is er echter een steeds sterkere roep in het 
politieke debat om de agrarische sector ondergeschikt te maken aan andere doelen. “Afschaffing van de bio-
industrie”, “halvering van de intensieve veehouderij”, “vraagtekens bij de omvang van de agrarische 
export”, “veenweidegebieden onder water zetten” en andere uitspraken van politici vinden meer en meer 
gehoor. Dit roept de vraag op wat tot 2030 de aanpak van de overheid zal zijn met betrekking tot haar beleid 
voor de agrarische sector.  
 
1. Zal de overheid de productiefunctie van de agrarische sector voorop blijven stellen, met als 

randvoorwaarde dat milieu en ecologie bewaard blijven? 
 òf  

2. Zal de overheid milieu en ecologie vooropstellen en de productiefunctie van de agrarische sector als 
minder belangrijk betitelen en de vermindering daarvan zonder al te veel bezwaren accepteren?  

 
Overheidsbeleid heeft de afgelopen jaren aanzienlijk bijgedragen aan verduurzaming van de agrarische 
sector. Voorbeelden zijn: 35 jaar mestbeleid, gewasbeschermingsmiddelenbeleid, energiebeleid met 
betrekking tot de glastuinbouw, ammoniakbeleid en dierenwelzijnsbeleid. Het beleid schreef veelal 
verplichte middelen voor die in vrijwel alle gevallen de druk op het milieu verminderden. Voorbeelden zijn: 
verplichte injectie van mest, energieschermen in de glastuinbouw, omvang van opslagcapaciteit van mest, 
afdekking van mestsilo’s, spoelinstallaties voor lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, 
huisvestingssystemen en normen voor dieren en groen label stallen. We stellen vast: het laaghangende fruit 
is geplukt. De volgende verduurzamingslag zal meer maatwerk vereisen. Generieke middelen zijn 
onvoldoende effectief en niet meer de meest optimale oplossing voor verdere verduurzaming. Een ander 
beleid dat doelstellingen toegesneden op ondernemers en hun bedrijf formuleert is nodig. Ondernemers 
kunnen met maatwerk doelen realiseren en via metingen hun vooruitgang met betrekking tot de doelen 
aantonen en daarmee laten zien dat ze voldoen aan het beleid. De grote vraag is of de overheid voldoende 
vertrouwen in de wils- en daadkracht van de sector heeft, zodat de sector zelfstandig deze omslag kan gaan 
maken.  
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De landbouw beheert tweederde deel van de grond in Nederland en is daarmee de belangrijkste vormgever 
aan het platteland. 

 
Bron: CBS, Rabobank, 2020  
 
Het beslag op grond voor natuur, stedenbouw, verkeer en recreatie zal toenemen. De afgelopen twintig jaar 
nam het areaal landbouwgrond met gemiddeld 0,44% per jaar af. Als we deze trend doortrekken is er in 
2030, tussen 4 en 5% minder landbouwgrond beschikbaar dan vandaag. 
 

 
Bron: CBS, Rabobank, 2020  
 
De overheid/maatschappij legt steeds meer en vaker restricties op aan het gebruik van grond in gebruik door 
land- en tuinbouwers. Deze restricties gaan in bepaalde gebieden verder dan in andere, waardoor twee 
soorten landbouwgronden ontstaan: gangbare landbouwgronden met relatief lichte beperkingen en 
landbouwgronden met verdergaande beperkingen, maar ook met kansen voor nieuwe betaalde diensten. Al 
met al ontstaan hierdoor vier zones in Nederland.  
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Zone A: geen landbouw mogelijk, natuur, woningbouw, infrastructuur, recreatie.  
Zone B: Gebieden met beperkingen aan de landbouw en kansen voor nieuwe betaalde diensten, zoals:  

1. rondom natuurgebieden: natuurinclusieve landbouw gebieden met voorrang voor behoud en 
ontwikkeling van natuur, veenweidegebieden waar voorkomen van bodemdaling en 
broeikasgasuitstoot voorop staat; 

2. rondom rivieren: waterberging op landbouwgronden, natuurlijke oevers, bufferzones langs 
waterlopen; 

3. rondom steden: landbouw met minder overlast, aantrekkelijk voor recreatie, geen intensieve 
veehouderij/milieubelastende gewassen, wel ruimte voor nevenactiviteiten die inspelen op vraag 
uit nabijgelegen stedelijk gebied; 

4. waterwingebieden, gebieden bedoeld voor recreatie, enzovoorts.  
Zone C: plek voor land- en tuinbouw die opereert binnen de beschikbare milieugebruiksruimte, 

aantrekkelijke omgeving om in te wonen voor alle plattelandsbewoners.  
Zone D: bedrijventerreinen, glastuinbouwontwikkelingsgebieden, zonneparken,  ‘vertical farming’, 

voorrang voor bedrijvigheid, aantrekkelijkheid voor wonen is geen prioriteit.  
 
Eén van de transities die de land- en tuinbouw op dit moment moet doormaken betreft de herpositionering 
van bedrijven in zone B-gebieden. In deze zones nemen de beperkingen aan de land- en tuinbouw toe, wat 
vaak verplichte extensivering betekent en de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling bemoeilijkt. 
Bedrijven in deze gebieden krijgen een ander karakter vanwege de beperkingen in het gebied (bijvoorbeeld 
omvormen tot natuurinclusieve landbouwbedrijven). Niet elke agrarisch ondernemer zal zich thuis voelen in 
een dergelijk gebied. Landbouwgronden in deze gebieden zullen een deel van hun waarde verliezen. Op dit 
moment is er veel onduidelijkheid over zone B-gebieden, doelstellingen zijn maar beperkt en/of vaag 
gedefinieerd en gebieden deze zijn niet afgebakend.  

 

 
Niet-grondgebonden bedrijven lopen voorop in schaalvergroting. In de glastuinbouw realiseren de zeer 
grote bedrijven inmiddels 93% van de toegevoegde waarde, waar in de akkerbouw de zeer grote bedrijven 
slechts 4% van de toegevoegde waarde realiseren. Schaalvergroting in grondgebonden sectoren is moeilijker 
te realiseren, omdat de grondmarkt weinig liquide is. Gemiddeld komt een stuk grond slechts eens per 40-50 
jaar te koop. In niet-grondgebonden sectoren is schaalvergroting makkelijker, veelal investeren in een extra 
kas of stal.  
 
Aandeel in toegevoegde waarde per bedrijfsgrootte categorie 
Aandeel in toegevoegde waarde  Grote 

bedrijven* 

Zeer grote  
bedrijven 

Grote en zeer 
grote bedrijven 

Glastuinbouw  5% 93% 98% 
Overige tuinbouw  22% 66% 88% 
Intensieve veehouderij  38% 46% 84% 
Melkveehouderij  56% 13% 69% 
Akkerbouw  14% 4% 18% 
Totaal land- en tuinbouw  30% 51% 81% 
Bron: Agrimatie  
 
*Omvang van bedrijven wordt gemeten in Standaardverdiencapaciteit (SVC). SVC is een maatstaf voor 
toegevoegde waarde, het geeft de vergoeding voor arbeid en kapitaal weer op basis van standaarden. 
klasse  Zeer klein  Klein  Middel  Groot  Zeer groot  
SVC  € <25.000  € 25-60.000  € 60-100.000  € 100-250.000  € >250.000 
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Jaarlijks stopte in de afgelopen 20 jaar 3,2% van de landbouwbedrijven (is ongeveer 30% in 10 jaar), terwijl 
de gemiddelde bedrijfsomvang toenam. Gemiddeld heeft 38% van de bedrijven vandaag geen opvolger en 
zal op de middellange termijn (10-15 jaar) worden beëindigd. Dit komt neer op 2 à 3% van de bedrijven per 
jaar (bron Agrimatie). De Rabobank verwachting is dat meer bedrijven zullen stoppen in de komende jaren. 
Drivers achter deze trend zijn vergrijzing (de naoorlogse generatie treedt uit), toename van de 
arbeidsproductiviteit bij ruwweg gelijkblijvende totale productie (totale koek moet over minder bedrijven 
worden verdeeld), (toename in) vereiste investeringen die makkelijker door grotere bedrijven zijn terug te 
verdienen en de opkoopregeling in de varkenshouderij.  
 
Zo is de Rabobankverwachting dat in de varkenshouderij het aantal ondernemers versneld zal afnemen van 
3.500 nu naar circa 1.000 in 2030, vooral in de periode van nu tot 2023. In de melkveehouderij wordt een 
daling verwacht van 16.000 bedrijven nu tot 10.000 in 2030. In de tuinbouw zal het aantal stoppers 
komende jaren toenemen tot 4-5% per jaar. Voor de akkerbouw is de verwachting dat er de komende 10 jaar 
ca 2.000 bedrijven staken. De verwachting is dat er in 2030 10.000 akkerbouwbedrijven zijn.  
 
Het gevolg van deze trend is dat productiecapaciteit (grond, stallen) overgaat van stoppende veelal kleinere, 
minder moderne bedrijven naar grotere, groeiende modernere bedrijven.  

 
Bedrijven in de niet-grondgebonden sectoren realiseren aanzienlijke hogere cash flows per geïnvesteerde 
euro dan bedrijven in de grondgebonden sectoren. Zo is de balanswaarde van een gemiddeld land- en 
tuinbouwbedrijf EUR 3,6 miljoen per bedrijf (2018). De gemiddelde balanswaarde verschilt maar weinig 
tussen de grootste sectoren. De productiewaarde per bedrijf verschilt echter sterk, van EUR 360 duizend in 
de akkerbouw tot EUR 2,4 miljoen in de glastuinbouw. Dit betekent dat bedrijven in de niet-grond 
gebonden sectoren een veel snellere omloopsnelheid van het vermogen hebben en zich daardoor 
makkelijker kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden (veranderende wetgeving, nieuwe 
technologische doorbraken, vraagveranderingen etc.). Een investering van bijvoorbeeld EUR 50 duizend is 
in niet-grondgebonden sectoren immers veel sneller terugverdiend dan in grondgebonden sectoren. De 
financieringsstructuur verschilt navenant, grondgebonden sectoren zijn conservatiever gefinancierd (hogere 
solvabiliteit), bedrijven in de niet-grondgebonden sectoren zijn agressiever gefinancierd (lagere 
solvabiliteit).  
 
Tabel: economische kengetallen van het gemiddelde bedrijf per sector 
Sector  Balanswaarde  Solvabiliteit  Productie-

waarde  
Grondgebonden sectoren  
Akkerbouw  4,3 mln  82%  360k  
Fruitteelt  2,0 mln  75%  368k  
Boomkwekerij  1,4 mln  74%  590k  
Melkveehouderij  4,6 mln  73%  416k  
Vollegronds groente  1,8 mln  73%  576k  
Bloembollen  4,6 mln  69%  1.300k  
Intensieve veehouderij  
Vleeskuikens  3,8 mln  65%  1.500k  
Leghennen  3,3 mln  63%  985k  
Varkens  2,6 mln  59%  937k  
Vleeskalveren  1,5 mln  51%  263k  
Glastuinbouw  3,9 mln  57%  2.350k  
Totaal land- en tuinbouw  3,6 mln  73%  580k  
Bron: Agrimatie (cijfers mbt jaar 2018) 13  
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Tot 2030 verwachten we een verdere groei van variëteit in bedrijfsvormen. Het traditionele gezinsbedrijf – 
met een echtpaar of één bedrijfshoofd, die het overgrote deel van de arbeid en het kapitaal levert – dat zich 
volledig heeft toegelegd op sec de productie van land- en tuinbouwproducten, krijgt meer en meer 
gezelschap van andere bedrijfsvormen.  
 
In de eerste plaats zal (versnelde) schaalvergroting leiden tot het ontstaan van aanzienlijk grotere 
bedrijfsverbanden, waarbij management en exploitatie deels worden gescheiden en specialistische kennis 
m.b.t. bv. technologie, agronomie, assortiment, markt, inkoop, etc. aanwezig is. Er zijn meerdere manieren 
om deze schaalvoordelen te realiseren.  
1. Via gerichte samenwerking, waarbij meerdere kleinere bedrijven hun assets bundelen in een 

ondernemend collectief. Afzonderlijke ondernemers brengen hierbij hun grond en gebouwen in en het 
collectief optimaliseert de exploitatie van het geheel.  

2. Via overnames en fusies, waarbij één ondernemer uitgroeit tot een landbouwcorporate.  
3. Via ketenregisseurs, waarbij een ketenpartij de productie organiseert en de deelnemende agrarische 

ondernemers zich toeleggen op het zo efficiënt mogelijk produceren van het agrarisch product.  
 
Daarnaast verwachten we dat er meer variëteit ontstaat in activiteiten die plaats zullen vinden op het bedrijf:  
1. Productspecialisten; bedrijven die zich toeleggen op een zo optimaal en efficiënt mogelijk 

productieproces, waarbij sommigen mogelijk kiezen voor specialisatie op bijvoorbeeld één gewas of 
heel specifieke producten  

2. ‘Zelfverwaarders’; bedrijven die hun producten zelf gaan verwaarden in bijvoorbeeld korte ketens, 
zelf hun afzet organiseren, logistieke diensten verrichten of zelfs producten verwerken. Deze 
‘zelfverwaarders’ kunnen zich ook richten op specifieke marktniches zoals bijvoorbeeld met een 
bedrijfseigen streekproduct.  

3. ‘Verbreders’; bedrijven die de bedrijfsmiddelen (assets) breder gaan exploiteren om nieuwe 
kasstromen aan te boren, bijvoorbeeld bedrijven die hun landbouwgrond inzetten voor natuurinclusief 
boeren, toerisme, etc.  

 
Een kwart van de bedrijven heeft al inkomsten uit verbredingsactiviteiten. De omzet uit deze 
nevenactiviteiten is in de periode 2013-2018 bijna verdubbeld tot EUR 887 miljoen, gemiddeld bijna EUR 
70 duizend per bedrijf. Bij het merendeel van bedrijven met nevenactiviteiten dragen deze 
verbredingsactiviteiten minder dan 10% bij aan de opbrengsten uit het bedrijf. Bij 8% van deze 33% = 3% 
van alle bedrijven dragen deze nevenactiviteiten voor meer dan de helft bij aan de opbrengsten uit het 
bedrijf. De meeste opbrengsten worden gegenereerd uit boerderijverkoop, zorglandbouw en recreatie. De 
meest voorkomende nevenactiviteit is echter agrarisch natuur- en landschapsbeheer (5.268 bedrijven), 
gevolgd door loonwerk voor derden (3.586), verkoop aan huis (2.641), stalling van goederen en diensten 
(1.955) en agrotoerisme (1.836). Voor 2030 is te verwachten dat in de grondgebonden sectoren 
nevenactiviteiten belangrijker worden, omdat de meeste nevenactiviteiten samenhangen met het bezit van 
grond en gebouwen. Voor tuinbouwbedrijven en bedrijven in de intensieve veehouderij zal het aandeel 
bedrijven met en inkomsten uit nevenactiviteiten naar verwachting minder stijgen. 
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Verwachtte bedrijfsontwikkeling voor de verschillende hoofdsectoren 
 
Sector  Snelheid van 

schaalvergroting  
Opties voor 
zelfverwaarding  

Verbredingsopties  

Grond-
gebonden 
sectoren  

Middel, als gevolg van 
hoge kapitaalsintensiteit 
en weinig liquide 
grondmarkt is schaal-
vergroting lastig, daarom 
eerder via samenwerking 
dan via consolidatie. In 
grondgebonden sectoren 
met hogere cashflows 
sneller (bv boomkwekerij, 
bloembollen)  

Kansen voor regio-
producten, huisverkoop  

Grondgebonden karakter 
van bedrijven biedt 
mogelijkheden zoals 
natuurinclusieve 
landbouw, naast de 
mogelijkheden op de 
huiskavel, bv 
kinderopvang, recreatie, 
wind- en zonne-energie  

Intensieve 
veehouderij  

Hoog, als gevolg van 
benodigde investeringen 
die alleen op grotere 
bedrijven rendabel zijn  

Grotere bedrijven komen 
met eigen 
productconcepten of 
sluiten zich daarbij aan 
(bv. Ronddeel, Peter’s 
Farm, Kipster)  

Huiskavel biedt 
mogelijkheden voor bv 
kinderopvang, recreatie, 
wind- en zonne-energie, 
etc.  

Glas-
tuinbouw  

Hoog, gedreven door 
groeiende behoefte aan 
kennis en technologische 
managementvaardigheden 
die schaalvergroting met 
zich meebrengt.  

In toenemende mate grote 
bedrijven die zelf regie 
nemen over afzet, 
rechtstreeks naar (online) 
retail- en 
foodservicekanalen  

Nieuwe bedrijfsmiddelen 
bv transportmiddelen, 
kunnen ook buiten land- 
en tuinbouw worden 
ingezet, naast 
mogelijkheden op de 
huiskavel  

 
Bron: Rabobank  
 
Tot slot zal een deel van de bedrijven niet groeien. Deze ondernemers zullen een deel van hun inkomen 
buiten de landbouw verdienen, bijvoorbeeld via een (deeltijd)baan buitenshuis.  

Uit de verschillen in organisatievorm tussen sectoren is af te leiden dat scheiding van eigendom en 
exploitatie in de niet-grondgebonden sectoren verder is gevorderd dan in de grondgebonden sectoren. Zo is 
in de glastuinbouw bij een derde van alle bedrijven de rechtspersoon een BV, terwijl dit percentage in de 
melkveehouderij rond 1% en in de akkerbouw en fruitteelt rond 6-7% ligt. Bij grotere bedrijven is er vaker 
sprake van een rechtspersoon, dit geldt binnen elke sector. Momenteel is in Nederland 58% van de 
landbouwgrond in eigendom van de boer die de grond bewerkt, 42% wordt gepacht van derden (bron 
agrimatie, 2020).  
 
Financiering van de groei van bedrijven zal vaker van derden komen, deels via beleggers in grond die deze 
beschikbaar stellen aan landbouwers en deels via rechtstreekse deelname in het eigen vermogen van land- 
en tuinbouwbedrijven, bijvoorbeeld door private equity beleggers. Het gevolg zal zijn dat eigendom en 
exploitatie van bedrijfsmiddelen, zoals grond, stallen en kassen meer en meer gescheiden worden. 
Constructies waarbij exploitatie en bezit volledig worden losgemaakt krijgen naar verwachting de komende 
jaren hierdoor meer voet aan de grond ten koste van de bankfinanciering. 
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Bron: agrimatie 
 

Van alle arbeid in de land- en tuinbouw wordt 64% geleverd door gezinsarbeid en 36% door niet-
gezinsarbeidskrachten. In 1990 lag het aandeel gezinsarbeid nog op 70%. Voor 2030 is een verdere daling 
van het aandeel gezinsarbeid te verwachten, mogelijk tot rond 50%, mede omdat schaalvergroting 
(versneld) zal doorzetten.  
 
Van alle bedrijfshoofden heeft 12% een hbo- of wo-opleiding (cijfers 2016) en 60% een mbo-opleiding. Het 
opleidingsniveau bij vrouwelijke bedrijfshoofden is hoger dan dat bij mannelijke. Bij beide stijgt het 
opleidingsniveau. Voor 2030 is te verwachten dat een kwart van de ondernemers een hbo- of wo-opleiding 
heeft en de rest tenminste een mbo-opleiding.  

De specialisatiegraad in de land- en tuinbouw ligt gemiddeld tussen de 80 en 95%. Dat wil zeggen dat 80-
95% van de productie gerealiseerd wordt op bedrijven gespecialiseerd in die activiteit. Alleen in de 
akkerbouw, vollegrondsgroente- en bloembollenteelt ligt de specialisatiegraad lager (tussen 50 en 70%), 
waarschijnlijk omdat de afbakening tussen deze drie activiteiten niet zo scherp is als tussen andere sectoren. 
Het gemengde bedrijf waar meerdere agrarische activiteiten naast elkaar plaatsvinden (bijvoorbeeld 
melkvee en varkens of veehouderij en akkerbouw) is daarmee grotendeels verdwenen in Nederland. 
 
Ruim een derde van de bedrijven is zeer klein. Deze groep bestaat uit gestopte ondernemers en 
‘hobbyboeren’, die hun inkomsten voor het grootste deel buiten de landbouw realiseren (AOW, 
verbredingstak, baan). De zeer kleine bedrijven realiseren slechts 2% van de toegevoegde waarde.  

 
De land- en tuinbouw kenmerkt zich van oudsher door sterke collectieven voor belangenbehartiging. Deze 
collectieven stonden aan de wieg van diverse dienstverlenende bedrijven zoals toeleverende en verwerkende 
bedrijven, (onderlinge) verzekeringsbedrijven, accountantskantoren, etc. In de loop der jaren zijn deze 
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bedrijven verzelfstandigd en afgestoten. Het landbouwschap, de productschappen en de 
landbouworganisaties kenden alle (verplichte) zeer hoge participatiegraden. 
 
Met het verdwijnen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties zijn de schappen ophouden te bestaan. 
Daarmee is het fundament voor collectief georganiseerd en betaald onderzoek verdwenen, net als de 
medebewindstaken van de schappen op het gebied van kwaliteitsbeleid en normstellingen. De nieuwe 
instituties zoals LTO, Brancheorganisatie Akkerbouw, Duurzame Zuivelketen, Topsector Tuinbouw en 
Uitgangsmateriaal, Topsector Agri & Food etc. hebben minder financiële middelen en spreken veelal slechts 
vanuit een deelbelang. Agrarische ondernemers zijn immers veelal per product georganiseerd met een 
aanzienlijk lagere organisatiegraad dan in het verleden. Organisaties vormen (vaak kortstondige) 
gelegenheidscoalities rondom bepaalde beleidsdossiers, zoals momenteel het geval is met het 
Landbouwcollectief rondom het stikstofbeleid. De stem van de agrarische sector in het publieke debat is 
daarmee verzwakt en lijkt te verschuiven naar de verwerkende (deels coöperatieve) bedrijven. De opkomst 
van meer activistische verenigingen binnen de agrarische sector sluit aan bij de trends die we zien in de 
maatschappij en de politiek. Tot 2030 wordt geen verandering in deze situatie verwacht.  
 
Tegelijk zijn burgers mondiger geworden in discussies die de landbouw raken. Organisaties zoals Wakker 
Dier, Greenpeace en Stichting Bolleboos stellen – in hun ogen ongewenste – praktijken in de land- en 
tuinbouw aan de kaak en mobiliseren burgers om zo invloed op wetgeving en gedrag van ondernemers uit te 
oefenen.  
 
De verzakelijking van de samenleving veranderde eveneens de relatie van agrarische ondernemers met hun 
coöperaties. Het bundelen van vraag en/of aanbod met het oog op sterkere marktposities is op de 
achtergrond geraakt. Ondernemers kiezen tegenwoordig voor de afnemer die de beste prestatie levert en dat 
kan zowel een coöperatie als een private onderneming zijn. Sommige coöperaties zijn naar de beurs 
gebracht of opgegaan in private ondernemingen. Als gevolg van de schaalvergroting is de emotionele 
afstand van leden tot hun coöperatie eveneens toegenomen en daarmee de loyaliteit aan de organisatie. 
Agrarisch ondernemers komen er steeds meer alleen voor te staan. Sommigen waarderen deze vrijheid en 
weten deze optimaal te benutten, andere raken erdoor ontheemd en voelen zich uitgeleverd aan een steeds 
machtigere buitenwereld met andere belangen.  
 
Het aantal landbouwbedrijven is afgenomen van 410.000 in 1950 tot 54.000 in 2018. Dit betekent dat op het 
platteland 356.000 boerenbedrijven zijn veranderd in burgerwoningen. Daarnaast zijn op veel plaatsen extra 
burgerwoningen op het platteland gerealiseerd. Daar waar in 1950 bijna alle woningen op het platteland 
landbouwbedrijven betrof, is tegenwoordig naar schatting minder dan één op de tien woningen op het 
platteland een landbouwbedrijf. Daarmee is de landbouw ver in de minderheid gekomen op het platteland in 
de loop van twee generaties en daarmee veranderde de context van het boerenbedrijf. De tolerantie ten 
aanzien van hinder zoals geur, geluid, licht, verkeer etc. samenhangend met landbouwactiviteiten is 
navenant afgenomen. Te verwachten is dat deze tendens zich tot 2030 verder zal doortrekken. Dit betekent 
dat agrarisch ondernemers zullen moeten investeren in hun relaties met hun buren en de bredere 
samenleving en bepaalde hinder zullen moeten wegnemen om hun ‘license to operate’ op het platteland te 
behouden. 

 

 
De behoefte aan arbeidskrachten in de landbouw (alleen primaire productie) neemt af. In 1990 werden nog 
197 duizend arbeidsjaareenheden ingezet in de landbouw, in 2019 was dit met 35% gedaald tot 127 duizend 
arbeidsplaatsen (-2,3% per jaar). Hiervan is 64% gezinsarbeid en 36% niet-gezinsarbeidskracht. Bij de niet-
gezinsarbeidskrachten zien we een stabiel aantal bedrijfsleiders (3.700), een licht dalend aantal regelmatige 
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werkzame personen (niet bedrijfsleider) (42.000, -1,4% per jaar) en een stijgend aantal onregelmatig 
werkzame personen (30.000, +3,7% per jaar).  
Het is te verwachten dat de beschikbaarheid van arbeid voor werkzaamheden in de primaire agrarische 
sector afneemt vanwege de vergrijzing van de beroepsbevolking.  

 

 
In de financiële wereld is sprake van een toenemende behoefte aan inzicht in duurzaamheidsaspecten van 
activa waarin wordt geïnvesteerd. Bij beleggers groeit het besef dat beleggingen alleen langdurig rendement 
opleveren als deze bijdragen aan een duurzamere wereld. Blackrock, het grootste beleggingsfonds ter 
wereld, riep – in de laatste jaarlijkse brief aan directeuren van bedrijven waarin zij belegt – op tot een 
bijdrage aan het verminderen van klimaatrisico’s.  
 
‘Impactbeleggen’ neemt in belang toe, oftewel het beleggen met als doel een positieve maatschappelijke 
impact genereren dat een iets lager financieel rendement compenseert. Vaak zijn het beleggers met een 
langere beleggingshorizon die hierin geïnteresseerd zijn zoals pensioenfondsen. Ook green bonds, obligaties 
ter financiering van activa die bijdragen aan duurzaamheid, vormen een snelgroeiend 
financieringsinstrument voor bedrijven. De Europese Centrale Bank stuurt eveneens op verminderen van 
klimaatrisico’s. Banken die onder controle vallen van de ECB moeten de klimaatrisico’s van hun 
portefeuille in kaart brengen en daarover rapporteren. 
 
Om het duurzaamheidsgehalte van beleggingen te kunnen meten werkt de EU aan een zogenaamde EU-
taxonomie. Dit is een beschrijving van activiteiten die het predicaat ‘duurzaam’ verdienen. Zo is er een 
concept EU-taxonomie voor activiteiten op land- en tuinbouwbedrijven. Omdat duurzaamheid nu nog 
moeilijk is te meten baseert de EU-taxonomie zich in eerste instantie op beschrijvingen van goede 
landbouwpraktijken. In een latere fase is te verwachten dat het aantonen van de duurzaamheidsprestatie via 
metingen deze middelvoorschriften zal vervangen. Deze taxonomie zal naar verwachting in de EU een 
standaard worden voor de definitie van het begrip duurzaamheid voor financiële investeerders. Naar 
verwachting zullen financiers gaan rapporteren over het aandeel van hun investeringen dat duurzaam is. 
 
Voor Nederlandse agrarische ondernemers betekenen bovenstaande ontwikkelingen dat zij vaker vragen 
zullen moeten beantwoorden over hun duurzaamheidsprestatie wanneer zij kapitaal willen aantrekken van 
financiële partijen zoals banken of andere financiers. De EU-taxonomie omvat momenteel veelal 
beschrijvingen van landbouwpraktijken die in Nederland al de norm zijn en zullen daarom niet veel 
veranderingen vereisen van agrarisch ondernemers. Dit is een gevolg van het milieubeleid in Nederland dat 
in de meeste opzichten voorloopt op dat van de rest van de EU. 

 

 
Fysieke processen in de landbouw worden in toenemende mate in digitale systemen vastgelegd, 
bijvoorbeeld door satellietbeelden, drones, automatische weegschalen, automatische voedersystemen, 
melkrobots, sensoren en cameratechnologie op tractoren en machines, enzovoorts. Met het beschikbaar 
komen van deze informatie in digitale vorm, ontstaat er een datapool die het mogelijk maakt om processen 
op de boerderij verder te optimaliseren. Beslissingen op basis van meer gedetailleerde data zijn op den duur 
beter en maken het mogelijk deze op dier-, vierkante meter- en zelfs plantniveau aan te passen. 
Maar de landbouw staat pas aan het begin van deze ‘digitaliseringsgolf’. Het zal nog zeker 5 tot 10 jaar 
duren voordat de digitalisering grootschalig en breed geïmplementeerde zal zijn in bedrijfssystemen en 
zodoende tot significante prestatieverbeteringen op het boerenbedrijf zal leiden. 
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Zodra het landbouwbedrijf in detail digitaal wordt vastgelegd, wordt het voor de wetgever eenvoudiger om 
maatwerk in beleid toe te passen. Dat vergt echter wel systemen die niet makkelijk door menselijk handelen 
te manipuleren zijn. 
 
Tegelijk is een gedigitaliseerd landbouwbedrijf een makkelijker te financieren propositie, omdat risico’s 
beter en eerder in beeld zijn als ze zich voordoen. Voorwaarde is wel dat de financier toegang heeft tot de 
actuele bedrijfsdata. 
 
Tot slot draagt de gedigitaliseerde informatie die landbouwproducten vergezelt bij aan een verdere 
optimalisatie van de keten en biedt het kansen om inspanningen op het boerenerf beter betaald te krijgen, 
omdat consumenten door de gedigitaliseerde informatie veel meer producteigenschappen te zien krijgen. 
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1. Akkerbouw  
 

De vraag naar verwerkte consumptie-
aardappelproducten groeit de komende jaren 
naar verwachting met 2% per jaar.  
De markt voor pootgoed groeit eveneens als 
gevolg van professionalisering van de teelt 
wereldwijd.  
 
De vraag naar aardappelzetmeel groeit naar 
verwachting met 2-3% per jaar als gevolg 
van een groeiende vraag naar onder andere 
vleesvervangers.  
 
Nederlandse zaaiuien zijn een puur 
handelsgewas. Nederland is een gatenvuller, 
afhankelijk van tekorten in lokale markten 
wereldwijd.  
 
De suikermarkt is gekrompen. Het negatieve 
imago van suiker zal naar verwachting tot 
een verdere daling leiden.  
 

De ons omringende landen zullen 
marktaandeel veroveren op de Nederlandse 
aardappelverwerking vanwege de nog 
aanwezige ruimte in het bouwplan aldaar.  
De lange bewaarbaarheid van Nederlandse 
zaaiuien en de hardheid van de Nederlandse 
ui, stellen Nederland in staat wereldwijd te 
concurreren. Lokale producenten zijn de 
belangrijkste concurrenten.  
 
Europese suiker uit suikerbieten heeft een 
hogere kostprijs dan suiker uit Brazilië, op 
basis van suikerriet. De liberalisering van de 
Europese suikermarkt heeft daardoor de 
Europese suikerprijzen onder druk gezet.  

Ondanks een groeiende vraag naar 
consumptie-aardappelproducten zal de 
Nederlandse afzet niet groeien, omdat het 
Nederlandse bouwplan geen ruimte heeft 
voor een verdere groei van het 
aardappelareaal. Hetzelfde geldt voor 
pootaardappelen en zetmeelaardappelen.  
 
Het afzetperspectief van de Nederlandse ui 
leunt sterk op ontwikkelingen op 
afzetmarkten wereldwijd. Belangrijke 
afzetmarken in West-Afrika willen minder 
afhankelijk worden van geïmporteerd 
product.  
 
De markt voor Nederlandse suiker zal naar 
verwachting verder krimpen. De 
suikerverwerkende industrie probeert deze 
trend te keren door in te spelen op non-food 
toepassingen van suiker.  

2. Vollegrondsgroente  
 

Vraag groeit licht (ca. 1%) in volume en er is 
ruimte voor nog meer waardegroei. Mensen 
zijn bereid om te betalen voor nieuwe, 
‘betere’ producten. Spruitjes zagen bijv. 
lange tijd een dalende markt maar deze groeit 
nu weer nu er meer aandacht voor 
gezondheid en plantaardig voedsel is en nu ze 
geschoond aangeboden worden. Gemak blijft 
belangrijk. De vraag wordt wel steeds 
volatieler als gevolg van hypes gecreëerd 
door (social) media. Duurzaamheid is een 

Lokaal aanbod lijkt toe te nemen. Nederland 
is vooral gatenvuller. Duitsland is bijv. een 
grote producent van vollegrondsgroente en 
voor veel producten is dat verder toegenomen 
in de afgelopen jaren (bijv. asperges). In 
Engeland is het aanbod van 
vollegrondsgroenten ook redelijk groot. Ook 
daar is Nederland vooral gatenvuller in het 
lokale seizoen. 

Gelijk tot dalend in belangrijkste markten als 
Duitsland en VK. Wel wat groei in Nederland 
Volumegroei ca. 1% p.j. vooral in eigen land 
door meer consumptie.  
 
Vergaande ketenintegratie tussen telers en 
afnemers (retail en snijderij) om volume en 
kwaliteit beter af te stemmen. 
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belangrijk thema. Voor vollegrondsgroente 
gaat het dan o.a. om gewasbescherming . 

3. Boomkwekerij  
 

Institutionele markten (gemeenten, staatsbos, 
provincies, spoorwegen) in Noordwest-
Europa groeien. De trend ‘Greening the 
cities’ draagt daaraan bij.  

Concurrentieverhoudingen zijn stabiel. Groei 
zal gelijkelijk worden verdeeld over de 
belangrijkste producenten: Duitsland- 
Oldenburg, België – Oost-Vlaanderen, 
Frankrijk – Loirevallei, Nederland – Zundert-
Opheusden-Boskoop, Groot-Brittannië –Kent  

Vraaggroei van 2% per jaar, die gelijkelijk 
zal worden verdeeld over 
boomkwekerijcentra in Noordwest-Europa.  

4. Bloembollen  
 

Vraag groeit ruwweg met 1% per jaar, 
sommige soorten stabiel, andere groeien iets 
harder. 

Er is geen concurrentie van betekenis, groei 
komt geheel voor rekening van Nederland.  

Vraaggroei van 1% per jaar, Nederland 
ondervindt geen noemenswaardige 
concurrentie uit buitenland  

5. Fruitteelt  
 

De vraag naar hardfruit stijgt niet of 
nauwelijks in de meeste markten. 
Consumptie verschuift naar meer 
toegevoegde waarde en premiumproducten 
(zachtfruit, tropisch fruit, clubrassen appels) 
en bij voorkeur naar lokaal geproduceerd.  

In het eigen teeltseizoen is er in de 
afzetmarkten voorkeur voor lokaal geteeld 
fruit. Peren worden buiten Nederland slechts 
op beperkte schaal geteeld, dus daar heeft 
Nederland een goede marktpositie met de 
conference peer. Voor importfruit (avocado, 
mango, druiven, blauwe bessen etc.) is 
Nederland een belangrijke importeur-
exporteur in veel omringende landen, al zien 
we van sommige belangrijke producten (bijv. 
citrus, banaan) dat er steeds meer rechtstreeks 
gaat zonder tussenkomst van doorvoerland 
Nederland.  

Voor peren blijft de marktpositie goed en zal 
de vraag wellicht nog wat groeien. De vraag 
naar appels en zachtfruit uit Nederland zal 
licht dalen, vanwege concurrentie van lokale 
teelt en goedkopere teeltlanden zoals Polen.  
Op de binnenlandse markt zullen 
Nederlandse telers een goede positie 
behouden. Ook in Nederland wordt in het 
teeltseizoen toch overwegend binnenlands 
fruit gekocht door de supermarkten.  
Volumegroei 0-2% p.j.  

6. Glasgroente  
 

Belangrijkste afzetmarkten zijn Duitsland, 
Groot-Brittannië en België. De vraag naar 
tomaten verschoven van de grove trostomaat 
naar het segment kleinere tomaten. Daardoor 
is de marktomvang in EUR wel toegenomen 
maar het volume niet. De markt voor 
paprika’s laat een wisselend beeld zien, groei 
in sommige landen, stabiel in anderen. Voor 
het komende decennium wordt een lichte 
groei verwacht van ca. 2% p.j. Voor 
komkommer blijft de markt redelijk stabiel. 
Nederland heeft een sterke positie op de 
meeste afzetmarkten.  

Concurrentie neemt toe. Lokaal komt er meer 
teelt in landen als het VK en Duitsland. In 
tomaat heeft NL een goede positie weten te 
handhaven al komt er tijdens de winter steeds 
meer uit Marokko, waar vooral Spanje last 
van heeft. Spanje is sterker geworden in 
paprika. In paprika is het marktaandeel van 
Spanje in het VK en Duitsland iets 
toegenomen ten koste van Nederland.  

Volumegroei 0-2% p.j. vooral in eigen land 
door meer consumptie. Toenemende 
concurrentie uit lokale teelt in het VK en 
Duitsland en uit exportland Spanje.  
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7. Glassierteelt  
 

Vraag naar snijbloemen in Noordwest-
Europa is stabiel, vraag naar potplanten 
groeit zo’n 1 à 2% per jaar. Groeimarkten 
liggen verder weg, o.a. Polen, Tsjechië, 
Spanje.  

Nederland is veruit de grootste aanbieder, 
België, Denemarken en Duitsland volgen op 
grote afstand.  

Overall vraaggroei van 1% per jaar, met 
stabiele markten dichtbij en groei in verder 
weg gelegen markten zoals Polen, Tsjechië 
en Spanje.  

8. Champignons  
 

Conservenmarkt krimpt, vers- en 
diepvriesmarkt groeien licht in Noordwest-
Europa. Champignon kan op termijn 
profiteren van eiwittransitie.  

Polen is belangrijkste concurrent in Europa 
en kaapt marktaandeel weg bij Nederland.  

Overall geen marktgroei met grote kans op 
krimpende afzet als gevolg van (goedkopere) 
concurrentie uit Polen.  

9. Melkveehouderij  
 

Wereldwijd groeit de vraag naar melk 2-2,5% 
per jaar. Deze groei zal veelal ingevuld 
worden door ?? 

Andere producerende exportlanden die we 
tegen komen op de internationale markt 
hebben ook te maken met 
verduurzamingsslagen die ervoor zorgen dat 
het groeipotentieel beperkt is  

In Nederland zal de productie niet stijgen als 
gevolg van fosfaatwetgeving. Op langere 
termijn kleine krimp en meer  

10. Vleeskalverhouderij  
 

De vraag naar kalfsvlees vlakt af dan wel 
daalt licht in de belangrijkste afzetmarkten.  

Concurrentie zit in Frankrijk, Italië en 
Duitsland. Concurrentiepositie verslechtert 
door toegenomen milieu-investeringen, 
vooral in de komende jaren  

Productie in Nederland zal licht krimpen. 
Vraag in de EU zal eveneens licht dalen. 
Concurrentiedruk op Nederlandse 
kalverhouderij is toegenomen.  

11. Varkenshouderij, 
zeugen 
12. Varkenshouderij, 
vleesvarkens 

De vraag naar varkensvlees op de 
belangrijkste afzetmarkten binnen de EU 
(VK, Duitsland en Italië, samen 37% van 
Nederlandse export) is stabiel tot licht 
dalend. De vraag in derde landen (o.a. China 
(9% van NL-export) is stijgende. De vraag 
naar levende biggen en slachtvarkens uit NL 
in vnl. Du is dalende.  

De belangrijkste concurrenten binnen de EU 
zijn Duitsland (stabiel/krimpend) en Spanje 
(groeiend). Buiten de EU zijn de VS en 
Brazilië de belangrijkste concurrenten, veelal 
met een lagere kostprijs.  
In China is momenteel een tekort aan 
varkensvlees vanwege de Afrikaanse 
varkenspest, waardoor aan alle export wordt 
gezogen. De verwachting is dat over zo’n 5 
jaar China met een sterkere gerationaliseerde 
productiestructuur veel minder behoefte aan 
import zal hebben.  

Een krimpende markt zowel bij de 
belangrijkste Europese afnemers als op 
termijn in China, wanneer Afrikaanse 
varkenspest onder controle is. 

13. Legkippen  
 

De consumptie van eieren groeit weer sinds 
zo’n 5 jaar met ongeveer 1-1.5% per jaar en 
dit zal ongeveer 1% blijven naar 
verwachting. Eiproducten groeit iets sneller.  
De markt is gekanteld met een steeds verdere 
opschaling in retail. Momenteel wordt steeds 
meer ‘kooivrij’ de basis van de markt. Met 

Nederland is nog steeds de belangrijkste 
exporteur in Europa. Productie groeit elders 
maar niet zo snel als bij vleeskuikens.  
Duitsland kan niet verder groeien (muv 
kleinschalig scharrel).  
Polen kan niet opboksen tegen sterk 
Nederlandse imago in importmarkten.  

Lichte groei, rond 1% per jaar. Concurrentie 
uit Duitsland en Polen is aanwezig, maar 
kamt met productiebeperkingen (Duitsland) 
of kan niet op tegen sterke imago van 
Nederland (Polen).  
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verdere opwaardering van concepten zoals 
scharrel plus, Freiland en biologisch, echter 
de sector heeft daar af en toe te ambitieus op 
ingespeeld waardoor bv. biologische markt 
nu zwaar is overvoerd.  

14. Vleeskuikens  
 

EU-markt groeit met zo’n 2% per jaar in 
komende jaren, NW-Europa incl het VK 
groeit sneller. Markt verschuift verder naar 
concepten nu 8% en zal richting verdubbeling 
gaan. Meer focus op toegevoegde waarde, 
retailgedreven spelers breiden uit in 
vleesvervangers en andere gelinkte 
segmenten.  

Nederland is nog steeds een van de meest 
concurrerende aanbieders door innoverende, 
efficiënte pluimveehouderij, verwerking, 
voer en periferie (met enkele 
wereldmarktleiders).  
Nederland profiteert van centrale ligging 
tussen belangrijkste importmarkten (met 
Brexit als onzekerheid).  
NL/D zo goed als op slot door quota en 
productiviteit daalt door opkomst concepten. 
Dit is een uitdaging voor slachterijen die 
minder aanbod hebben en moeten 
concurreren met aanbod uit Polen. Vandaar 
relatief hoge prijzen in NL en stijgende 
importvolumes van goedkoop product uit o.a. 
Oost-Europa, Mercosur en Thailand.  
Groei van productie in Europa wordt met 
name ingevuld door PL, H, R, F, B, S en VK.  
Nederland is markleider in concepten en de 
spelers die in de markt actief zijn kunnen 
daar op verder groeien; het middensegment 
komt onder druk.  

Groei in het hoogwaardige marktsegment met 
concepten in Noordwest-Europa. 
Toenemende concurrentie van goedkope 
derde landen import zal tot verlies van 
marktaandeel in het middensegment leiden.  

15. Visserij  
 

De consumptie van in Nederland gevangen 
vissoorten zoals haring, makreel, platvis en 
Noordzeegarnalen stagneert. Hetzelfde geldt 
voor in Nederland gekweekte vissoorten 
zoals mosselen, oesters en paling. De groei 
van de consumptie vindt vooral plaats bij 
geïmporteerde vissoorten zoals zalm, pollock, 
kabeljauw, pangasius en tilapia.  

Net als in Nederland groeit ook elders in 
West-Europa het aandeel van gekweekte vis 
in de totale visconsumptie. Groei is vooral 
waardegroei via convenience producten en 
duurzaamheidskeurmerken  

De consumptie van in Nederland gevangen 
en gekweekte vissoorten stagneert. Groei van 
de consumptie vindt vooral plaats bij 
geïmporteerde gekweekte vissoorten. De 
consument vraagt daarbij steeds 
nadrukkelijker om duurzaamheidslabels.  

 
Bron: CBS 2019, EU Agricultural Outlook for markets and income 2019-2030, december 2019 Rabobank-analisten 


