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Belangrijkste conclusies

De leefbaarheid van het Friese platteland 
staat onder druk

Van dunbevolkt naar onbevolkt; is dat het toekomstbeeld voor 
het Friese platteland? Hoewel Friesland floreert als producent 
van melk voor de wereld, doemt een beeld op van Franse 
spookstadjes.  
 
Zover is het nog niet, en zover hoeft het niet te komen, 
maar dan moeten we wel vat krijgen op factoren als het 
afnemend aantal boerenbedrijven, verminderende financiële 
duurzaamheid van gezinsbedrijven en vertrek van jeugd naar 
de steden. 
 
Ook keuzes in weidegang, oppervlakte per koe en mineraal- 
en CO2-regulering hebben impact op het beeld van Friesland 
en de leefbaarheid in de provincie. 

Met Food Forward stimuleert Rabobank consumenten en voedselproducenten om duurzamere keuzes 
te maken in hoe we met ons eten omgaan. Maar om het voedselvraagstuk van morgen op te lossen, 
moeten we eerst weten hoe we er vandaag voor staan. De regioscan maakt de voedseluitdagingen van 
de regio zichtbaar. Het begin van nieuwe oplossingen en voedselinnovaties.

Duidelijkheid gewenst over de geografische 
grenzen van landbouwbeleid

De regionale zelfvoorzieningsgraad voor zuivel ligt in Friesland 
op 750 procent. Toch beschikt Friesland over de minst 
intensieve veehouderij in Nederland. Daardoor lijkt het in 
Friesland iets eenvoudiger om te voldoen aan overheidsvisies 
op het gebied van biodiversiteit, bodemkwaliteit en 
nutriëntenkringloop.   
 
Nationaal beleid over de nutriëntenkringloop kan echter wel 
nadelige gevolgen hebben voor de hele keten in Friesland.  
Er is echter onduidelijkheid over de geografische grenzen van 
beleid, want hanteren we voor de zelfvoorzieningsgraad en de 
kringloop een provinciale, Europese of mondiale schaal?  

Krimp van de Friese melkproductie voelbaar 
in hele keten, ook buiten Friesland 

In de keten van boer tot bord staat de boer voor méér dan 
alleen zijn eigen productie. Elke boer levert namelijk twee 
banen op in toelevering, verwerking en verderop in de keten. 
Zo kunnen dus ook de Food & Agri verwerking en toelevering 
onder druk komen te staan. 
 
Want krimp in de productie, specifiek het verkleinen van de 
melkproductie, heeft impact op de hele keten die erachter 
zit; ook buiten de eigen regio kan het impact hebben op 
arbeidsplaatsen. 

Vind alles over Rabo Food Forward op Rabobank.com/FoodForward
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De mengvoerindustrie 
gaat minder krachtvoer 
importeren. Is het gebruik 
van nog meer restafval van 
consumentenproducten 
een optie?

Behalve enig ruwvoerverlies, 
kent de melkveesector vrijwel 
geen verspilling.

Verpakking voorkomt 
voedselverspilling maar leidt 
tot meer afval. Biologisch 
afbreekbare verpakkingen dus?

Er is een negatief sentiment 
t.o.v. plastic verpakkingen.
Komen groothandel en logistiek 
in actie?

Gaan we minder verpakkingen 
gebruiken, of ervoor zorgen 
dat verpakkingen minder afval 
opleveren?

Slimme afvalinzameling  
is moeilijk in dun- 
bevolkte gebieden. 
Burgers moeten dus extra 
betrokken worden bij afval 
vermindering.

De veevoerindustrie 
betaalt soms hoge prijzen 
voor producten die in 
arme landen ook voor 
menselijke consumptie 
worden gebruikt. Hierdoor 
stijgen daar de kosten voor 
levensonderhoud.

Zuivelmerken en -consumenten 
betalen een hogere prijs voor 
weidegang melk. Voor de 
grotere Friese bedrijven is 
weidegang op hun huiskavel 
echter lastig te realiseren. 

De bevolkings-
samenstelling verandert. 
Steeds meer mensen 
hebben een lactose-
intolerantie. Hoe spelen 
we daarop in?

Gemak en Gezond zijn beide 
trends. Maar kunnen we 
gezonde producten ook 
“gemakkelijk” te bereiden 
maken?

Ook Friesland eet steeds 
meer buitenshuis / kant en 
klaar / maaltijdpakketten. 
Mogelijkheden voor de 
detailhandel?

Hoe kunnen we inspelen 
op veroudering van de 
(Friese) bevolking. Bieden 
biologische of gentechvrije 
producten kansen? 

Brandstofverbruik 
beperken door gebruik 
van elektrisch transport, 
scheepvaart of trein?

De grondwaterstand heeft 
gevolgen voor de CO2-uitstoot 
van het veenweidegebied in 
ZW-Friesland. Welke impact 
gaan klimaatmaatregelen 
hebben?

Meer import van melk, en dus 
grotere transportafstanden, 
verhoogt het energieverbruik. 

Consumenten kopen steeds 
meer online; dat maakt logistiek 
inefficiënter. Gevolg: hoger 
energieverbruik en slechte 
bereikbaarheid binnensteden.

Het energieverbruik voor 
opslag en bewaring kan worden 
teruggedrongen (koeling).

Geen grote afwijkingen 
van het Nederlandse 
gemiddelde. 
Vleesconsumptie in 
Friesland is vrijwel gelijk 
aan de rest van het land. 

Een groot aantal 
leveranciers (voer, 
mechanisatie, loonwerk en 
de veearts) zijn in Friesland 
sterk afhankelijk van de 
melkveebedrijven. 

De melkprijs is sterk bepalend 
voor de inkomenssituatie in 
de regio. Wat zijn alternatieve 
inkomstenbronnen op het 
Friese platteland?

Met name in Friesland 
is het cruciaal dat de 
melkverwerkings- en de 
melkproductiecapaciteit in 
balans blijven.

Friesland is zeer afhankelijk 
van zuivelexport. Wat zijn 
de gevolgen van een Brexit 
en van meer local for local 
melkveehouderij elders?

Op het platteland vermindert 
het aantal supermarkten, cafés, 
AGF-speciaalzaken, slagers. Wat 
zijn hiervan de gevolgen?

Consolidatie van de 
melkveehouderij versterkt 
de leegloop van het Friese 
platteland en leidt tot 
een verslechtering van de 
leefbaarheid. 

Toelevering Verwerking Detailhandel &  
Horeca

Productie Groothandel & logistiek Consumenten
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