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Even voorstellen

• Hester Maij
• Moeder
• Oud-gedeputeerde
• FrieslandCampina
• Stikstofcollege
• Taskforce verdienvermogen
• FBE



Cijfers tonen belang agro & food sector 
in Overijssel 

• Ruim 1,1 miljoen consumenten

• 70% van ons grondgebied

• 1 op de 3 vrachtwagens rijdt voor de Agro & 
Food sector

• Ruim 88.000 banen

• Ruim 14.000 bedrijven



Handelsbalans Nederland



Staat de landbouw voor een omslagpunt?

Schaalvergroting leidt niet direct tot financieel 
voordeel

Draagvlak voor voedselproductie neemt af

Onvoorspelbare markten

Technische ontwikkelingen



Duurzame toekomst voor onze voedselketen?

• Hoe stellen we de 
toekomst van de sector 
veilig? Ook financieel en 
met waardering!

• Hoe zorgen we dat 
iedereen lekker en 
gezond kan blijven eten?

• Hoe houden we ons 
landschap aantrekkelijk?



Urgentie & trends

• Nooit meer honger: urgentie vanaf 
ca 1946

• Focus op optimalisatie van product

• Familiebedrijven

• Kritische consument

• Klimaat: 49% CO2 reductie in 
2030, 95% in 2050

• Regelgeving op stofjes



Kringlooplandbouw

• Nutriënten

• Grondstoffen



Wat is kringlooplandbouw?



Kringlooplandbouw

• Kringlooplandbouw is een systeem gericht op het 
minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van 
producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. 

• Het is een systeem van op zo laag mogelijk niveau gesloten 
kringlopen, gericht op het behoud van het natuurlijk en 
sociaal kapitaal (zoveel mogelijk via hernieuwbare 
bronnen). 

• Onder natuurlijk kapitaal wordt hier verstaan klimaat, 
biodiversiteit, kwaliteit van water, bodem en lucht, maar 
ook een gezonde bevolking. Sociaal kapitaal heeft 
betrekking op de vaardigheden en kennis, maar ook op de 
vertrouwensbasis tussen spelers in de sector en de bredere 
maatschappij, die voor samenwerking onontbeerlijk is.



Naar een ander systeem

• Commissie Wijffels (Wijffels et al, 2001)
• Planbureau voor de leefomgeving (Vink en Boezeman, 2018)
• WOT report WUR (Bakker et al, 2013)
• GLB, landbouw en voedsel beleid na 2020 (Fresco en Poppe, 2016)
• Nationale klimaat tafel (SER, 2018)
• Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (De Graeff et al, 2018)
• Louis Bolk Instituut (De Wit en Van Veluw, 2017)
• Commissie grondgebonden landbouw (De Kleijne et al, 2018)
• Visie op landbouw 2025 (LTO, 2017)
• Landbouwvisie Schouten (LNV, 2018)
• CAP beyond 2020 (Europese Commissie, 2018)



Maar hoe?

• Construal level theory
(Trope, 2010)

• Triple Bottom Line 
(Elkington, 1994)

• Law of Wageningen: 
efficiëntie per eenheid 
product (zeer succesvol!)

People

Planet

Profit

Triple Bottom Line



Onderzoek melkveehouders 2018

Klein: regelgeving PAS, klimaat, natuur
Groot: markt, eigen visie, financiën

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Verwachtte invloed op bedrijfsstrategie de komende 10 jaar

Zeer groot

Groot

Klein

Zeer klein



Zorgen, strategie en trots
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Bereidheid om in te investeren
• Niet: mestverwerking, precisielandbouw, nieuwe producten

• Wel: omgeving, bodem, kringloop, grondgebondenheid 
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Conclusie enquête melkveehouders

• Er is veel geschreven over wat er moet 
veranderen, maar een oplossing hoe te 
veranderen wordt niet gegeven

• Melkveehouders houden vast aan huidige 
business model met focus op productie 
efficiëntie (óók diegenen die investeren in 
consumenten (people) en milieu (planet))



Verdienvermogen

“Je kan niet groen doen

en rood staan”



Waar zit het verdienvermogen?

Op bedrijfsniveau op:

• Hogere opbrengst

• Lagere kosten

• Meer ontwikkelruimte

• Andere verdienmodellen



Heeft een boer zijn verdienvermogen 
zelf in de hand?



Ketens (bron Bergevoets ea, 2019)

• Tarwe

• Pluimvee

• Zuivel

• Varkensvlees



tarweketen



Zuivelketen



Varkensvleesketen



Pluimvee keten



Financiële belemmeringen transitie: 
Import en export

Tomaat:
• Import in de wintermaanden 
Pluimvee:
• Export noodzakelijk voor vierkantverwaarding
Zuivel:
• 65% export (maar ook import)
Tarwe:
• Prijsverschil tussen binnenlands baktarwe en 

zachte tarwe is te klein om de mindere opbrengst 
te compenseren



Inkomen per huishouden bron Agrimatie, 2019a

• Akkerbouw

• Glastuinbouw

• Leghennenbedrijven

• Melkveebedrijven

• Varkensbedrijven

• Vleeskuikensbedrijven



Akkerbouw



Glastuinbouw



Leghennenbedrijven



Melkveebedrijven



Varkensbedrijven



Vleeskuikenbedrijven



Verdeling consumenten Euro



Import – export eten Muilwijk ea 2019



Conclusie

• Het verdienvermogen van de boer in de 
huidige reguliere keten wordt deels voor hem 
bepaald.

• Om te investeren heeft de boer iedereen 
nodig.




