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De landbouw op de schop (2)

De kracht van de  
Nederlandse landbouw

rud y rabbinge

Erg populair is de landbouw in Nederland 
niet. De algemene beeldvorming wordt vooral 
bepaald door de negatieve aspecten, die vaak 
worden uitvergroot, herhaald en zonder kriti-
sche zin naar voren gebracht. De Nederlandse 
landbouw zou subsidieverslaafd zijn (en dan 
vooral de grote boeren), erg vervuilend, dieron-
vriendelijk, verouderd en slecht voor de ont-
wikkelingslanden ¬ dat laatste zowel door het 
instandhouden van handelsbelemmeringen als 
door het importeren van grote hoeveelheden 
veevoer die ten koste gaan van de landbouw-
kundige ontwikkeling daar. Zo rijst een beeld op 
van de Nederlandse landbouw als een sector die 
zichzelf heeft overleefd en die, net als is gebeurd 
met de scheepsbouw en de textiel, maar zo snel 
mogelijk uit ons land moet verdwijnen.
 In deze bijdrage wordt eerst gepoogd aan  
de hand van een vijftal megatrends dit soort  
mythen over de Nederlandse landbouw te weer-
leggen. Vervolgens wordt ingegaan op de kan-
sen, bedreigingen en perspectieven voor ver-
schillende bedrijfstakken. Ten slotte komt  
de relatie tot het Europese landbouwbeleid  
aan de orde. 

vijf megatrends

Anders dan vele Europese landen is Nederland 
sterk op export gericht. Het strijdt met Frankrijk 
om de tweede plaats in de wereld, na de Ver-
enigde Staten. In 2004 werd voor zo’n 49 miljard 
euro geëxporteerd; de bijdrage aan de Neder-
landse handelsbalans was 19 miljard euro of 39% 
van het totaal. Veel bedrijfstakken kenmerken 
zich door een hoge toegevoegde waarde, grote 
kennisintensiteit, vaak geringe grondgebonden-
heid en zeer sterke internationale oriëntatie. Dit 
geldt voor zowel de bloemen, de bollen, de poot-
aardappelen, de tuinbouwzaden als voor het uit-
gangsmateriaal voor de sierteelt of de bomen en 
heesters. Maar het geldt ook voor de paddestoe-
len, de kalverteelt en de intensieve veehouderij. 
En ook de melkveehouderij, die wel onder de Eu-
ropese marktordening valt, is sterk competitief 
en zou de tucht van de markt aankunnen. 
 Welke ontwikkelingen liggen aan deze positie 
van de Nederlandse land- en tuinbouw ten grond-
slag? Ik onderscheid vijf megatrends, die zich 
uiteraard ook elders manifesteren, maar waarvan 
Nederland ¬ om redenen die straks ter sprake 
komen ¬ in sterkere mate heeft geprofiteerd.

1. Productiviteitsverhoging per hectare, per 
mensuur, per ingezette hoeveelheid hulpmid-
delen (zoals water of plantenvoedingstoffen) 
en per dier. Deze trend heeft zich gedurende 
de laatste eeuw in rap tempo voltrokken: was 
er, bijvoorbeeld, in 1900 240 uur nodig om een 

S&D10-2005-a.indd   19 14-10-2005   14:56:01



s& d  10  |  20 0 5

20

hectare graan te verbouwen en was de opbrengst 
daarvan zo’n 1.500 kilo, nu wordt met 10 uur per 
hectare een oogst van 9.000 kilo gerealiseerd. 
Met minder mensen, minder hectaren, minder 
dieren en minder hulpmiddelen kunnen we een 
steeds grotere behoefte dekken. Die producti-
viteitsontwikkeling is doorgaans via een afne-
mende prijs neergedaald bij de consument. Die 
besteedt nu nog circa 15% van zijn inkomen aan 
voedsel; in de jaren zeventig was dat 30% en in 
de jaren vijftig meer dan 50%. 
 De productiviteitsstijging deed zich voor in 
alle bedrijfstakken: de melkveehouderij, de ak-
kerbouw, de sierteelt onder glas, de bomenteelt, 
enzovoort. Door die productiviteitsstijging ¬ 
met name per mensuur ¬ was schaalvergro-
ting onvermijdelijk en die heeft zich dan ook, 
met name de laatste jaren, in een hoog tempo 
voltrokken. De kapitaalintensiteit is toegeno-
men en met name in de sierteelt onder glas is er 
sprake van grote ondernemingen. Het karakter 
van de sector is daarmee drastisch veranderd, 
evenals de belangen van de verschillende be-
drijfstakken. De nadruk is komen te liggen op 
hoogproductieve en intensieve bedrijfstakken.

2. De tweede megatrend betreft de zogenaamde 
ketenbenadering die in alle bedrijfstakken is 
doorgedrongen. Het gaat niet alleen om het 
leveren van een product, maar ook om de pro-
ductiewijze in de primaire sectoren en de daarop 
volgende schakels. Het grootste deel van de 
producten ondergaat nog een bewerking en de 
kreten ‘van zaadje tot karbonaadje’ en ‘van grond 
tot mond’ zijn gemeengoed geworden. Vanwege 
dierenwelzijnsdoelstellingen, gezondheidsover-
wegingen en milieudoeleinden is een systeem 
van tracing & tracking verplicht geworden. Van de 
biefstuk die in, pakweg, Rome wordt geconsu-
meerd moet bekend zijn waar de koe is geslacht, 
op welke boerderij (bijvoorbeeld in Twello) het 
dier werd gehouden, met welk voer het werd ge-
voed en waar dat is verbouwd, (bijvoorbeeld in 
Argentinië). Op die manier wordt de consument 
maximaal bediend en wordt de voedselveilig-
heid gewaarborgd.

3. Het karakter van de agrarische productie is 
steeds minder ambachtelijk en steeds meer in-
dustrieel geworden. Het overgrote deel van de 
producten komt onder goed gedefinieerde en 
beheerste omstandigheden tot stand op basis 
van goed omschreven procedures en gedragslij-
nen. Willekeur, toeval en afhankelijkheid van de 
(on-)handigheid van een persoon worden zoveel 
mogelijk uitgesloten. De moderne ondernemer 
houdt via informatietechnologie het produc-
tieproces in de gaten en handelt onmiddellijk 
wanneer dat nodig is. De gemiddelde melkvee-
houder heeft een voercomputer, een mestboek-
houdingscomputer, een computer op de tractor 
voor precisielandbouw en één in de melkstal om 
de melkinname en de gezondheid van de dieren 
zo goed mogelijk te registreren. Zo blijft meer 
tijd over om aandacht te besteden aan het die-
renwelzijn. In vrijwel alle bedrijfstakken is de 
professionalisering ver voortgeschreden.

4. Er is steeds vaker sprake van meerdere doelstel-
lingen: niet alleen productiedoelen tellen, maar 
ook bredere maatschappelijke doelen op terrei-
nen als milieu, dierenwelzijn en landschap. Niet 
alle bedrijven worden daarmee geconfronteerd, 
doch in een aantal gevallen vergen ze aanpassing 
van de bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering. In-
dien het leveren van ‘groene’ of ‘blauwe’ diensten, 
respectievelijk fauna- of floradiensten of water-
beheer (waterkwaliteit of -kwantiteit) ten koste 
gaat van het normale bedrijfsinkomen, kan de 
overheid compenseren. Voor veel boeren is dat 
het geval, maar lang niet voor alle. Het beeld als 
zou dergelijke subsidie vooral voor kleine boeren 
van betekenis zijn, is onjuist. Hetzelfde geldt voor 
de aan productie gekoppelde subsidies. 

5. De laatste megatrend draait om de vermin-
derde politieke en bestuurlijke invloed van het 
oude groene front. Dit wordt ook wel de implo-
sie van het cda ¬ het ‘Corps Diplomatique Agri-
cole’ ¬ genoemd. Het nieuwe groene front van 
de natuur- en milieubeweging heeft nog geen 
verbond gesloten met het oude van de boeren, 
doch dit zou voor beide partijen wel van groot 
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belang zijn. Op die manier kunnen namelijk de 
belangen van het buitengebied, het platteland 
en de fauna en flora beter worden behartigd en 
kan een tegenwicht worden geboden tegen de 
sterke stedelijke stroming die het platteland uit-
sluitend als consumptiegebied ziet en het geen 
eigen waarde toekent. Tot die stroming behoren 
veel economen die de tegenstelling platteland/
stad als verouderd beschouwen en die de rurale 
problematiek vanuit een puur bedrijfsmatige 
invalshoek benaderen.

De economische kracht van de Nederlandse 
landbouw is, als gevolg van deze ontwikkelin-
gen, aanzienlijk. Er is sprake van een twintigtal 
bedrijfstakken die bij een vergelijking op eco-
nomische concurrentiekracht zeer hoog scoren. 
In de top-10 van Nederlandse bedrijfstakken (in 
totaal zijn dat er circa tweehonderd) prijken er 
acht uit de agri-sector. Ook als we de doelstel-
lingen verbreden, zoals passend bij het streven 
naar duurzame ontwikkeling, blijft het beeld 
gunstig. Het is een beeld dat nogal verschilt van 
de indruk die de gemiddelde Nederlander heeft 
¬ maar het is wel juist.

kiezen voor concurrentiekracht

De trends uit het verleden kunnen ons iets zeg-
gen over de toekomst, maar trendextrapolatie 
is gevaarlijk. Als gevolg van gewijzigde externe 
omstandigheden kunnen grote veranderingen 
optreden. Eén ding is echter duidelijk: de ken-
nisintensiteit zal blijven toenemen en dat zal de 
concurrentiekracht van de verschillende bedrij-
ven en bedrijfstakken grotendeels bepalen.
 De beleidsmatige koers die daarbij gevaren 
moet worden, kan niet losgemaakt worden van 
de specifieke positie die ons land binnen het Eu-
ropese gemeenschappelijke landbouwbeleid in-
neemt. In vrijwel alle landen van Europa staat de 
landbouw sterk onder invloed van het gemeen-
schappelijke landbouwbeleid omdat hij produc-
ten voortbrengt die onder een of andere vorm 
van marktordening vallen. Dat is vaak voor meer 
dan 70 tot 80% van de landbouwactiviteiten het 

geval. In Nederland is dat echter minder dan 
40%. Alleen melk, suiker, graan ¬ voor ons land 
niet echt belangrijk ¬ en zetmeelaardappelen 
vallen onder rechtstreekse ordening, andere 
producten niet of nauwelijks.
 In welke beleidstraditie is die uitzonderings-
positie gegroeid? Het beleid van de overheid 
en het bedrijfsleven in Nederland is al zo’n 
honderdvijftig jaar tamelijk consistent gericht 
op versterking van de genoemde concurrentie-
kracht. Anders dan in Engeland (dat in tijden van 
landbouwcrises vrije-marktprincipes toepaste 
en de sector aan zichzelf overliet) of Duitsland 
en Frankrijk (die hun agrariërs beschermden via 
importheffingen en steun aan de boeren) werd de 
Nederlandse land- en tuinbouw geactiveerd door 
ruilverkaveling, door stimulering van coµperaties 
en vooral ook door onderzoek en innovatie. 

 Op die manier kwam de sector tot ontwikke-
ling en groeiden de bedrijfstakken die dankbaar 
gebruik maakten van het stimulerende beleid, 
van de zogenaamde pp-constructies (publiek-
private samenwerking) en van de ligging van 
Nederland. Dat verklaart de nog steeds zo sterke 
positie van veel agri-georiënteerde bedrijfstak-
ken. Maar er zijn uitzonderingen. De sterke 
bedrijfstakken zijn vrijwel alle kennisintensief, 
ze zijn marktleider in de wereld en ze hebben een 
hoge toegevoegde waarde. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de sierteelt, de zaaizaad- en bollenteelt, maar 
ook voor de bomenteelt en de pootaardappelen-
teelt. Zwak zijn onder meer de grootschalige ak-
kerbouw en de zetmeelaardappelteelt.

Het beleid van de overheid en het 
bedrijfsleven in Nederland is al 
zo’n honderdvijftig jaar tamelijk 
consistent gericht op versterking 
van de concurrentiekracht van de 
agrarische sector
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 Structurele aanpassingen in bedrijfsgrootte 
en bedrijfsstructuren voltrokken zich de laatste 
decennia in een hoog tempo. Daarmee werd 
de continuïteit van de bedrijfstakken en de 
bedrijven veiliggesteld. In een beperkt aantal 
gevallen was er ook sprake van verbreding van 
activiteiten. Voor sommige betrokkenen bood 
dat een mogelijkheid om het bestaan van het 
bedrijf, dat de tucht van de markt niet volledig 
aan zou kunnen, nog enigszins te rekken. Er 
bestaan ook gevallen waarin de verbreding 
respectievelijk verandering van producten of 
activiteiten een levenskrachtige onderneming 
heeft opgeleverd (denk bijvoorbeeld aan zorg-
boerderijen).
 Kenmerkend voor de Nederlandse situatie is 
dat het landbouwbeleid niet sturend is, met uit-
zondering van de stimulering van de biologische 
landbouw, maar voorwaarden scheppend, faci-
literend en stimulerend ten aanzien van kennis 
en innovatie. Ook de huidige minister van land-
bouw ¬ in het voetspoor van sociaal-democrati-
sche en christen-democratische voorgangers ¬ 
voert een dergelijk beleid. Deze oriëntatie is het 
minst schadelijk voor het buitenland, het meest 
stimulerend binnenlands en komt maximaal 
tegemoet aan brede maatschappelijke wensen. 
Zou een sociaal-democratische minister het 
anders doen? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Er zou 
wellicht minder worden vertrouwd op de effec-
tiviteit van een aantal instrumenten (zoals het 
agrarische natuurbeheer), op het in stand hou-
den van verouderde structuren en op het koeste-
ren van romantische beelden van het platteland. 
Hoewel: juist in sociaal-democratische kring 
kunnen die verouderde beelden nog regelmatig 
worden aangetroffen.
 Het realiseren van andere, bredere maat-
schappelijke doelen (milieu, dierenwelzijn, 
landschap etc.), zo luidt de bottomline van het in 
de toekomst te voeren beleid, kan uitstekend 
samengaan met een goed functionerende agrari-
sche sector. Onderhoud van landschap en natuur 
in akkerranden, bijvoorbeeld, hoeft niet te bot-
sen met een doelmatige en doeltreffende agra-
rische bedrijfsvoering. En als dat in bepaalde 

gevallen toch gebeurt, is vergoeding van de 
geleverde prestatie gerechtvaardigd. De ‘groene’ 
en ‘blauwe’ diensten zouden primair via aanpas-
sing van de bedrijfsgrootte en bedrijfsstructuur 
moeten worden geleverd en alleen als het niet 
anders kan via toeslagen. Dat laatste zal tot een 

aanzienlijke structurele last kunnen leiden, die 
de samenleving moet opbrengen ten behoeve 
van natuur en landschap.
 Er zijn bij dat alles wel duidelijke beleidskeu-
zes nodig (‘kracht door kiezen en kiezen voor 
kracht’). Waar komt de ecologische hoofdstruc-
tuur te liggen, dat wil zeggen: waar vindt ont-
wikkeling van grootschalig natuurgebied of van 
bossen plaats? Waar gaat een sterke, optimaal 
functionerende agrarische structuur tot ontwik-
keling komen? Indien dergelijke keuzes worden 
gemaakt, heeft dat vanzelfsprekend grote con-
sequenties, maar ze scheppen ook zekerheid en 
maken omvangrijke publiek-private investerin-
gen op de lange termijn mogelijk. Het beleid van 
de huidige minister van Ruimtelijke Ordening 
ontloopt die keuzes. De minister is niet bereid 
te kiezen, neemt geen verantwoordelijkheid 
en voert onder het mom van de overdracht van 
verantwoordelijkheden naar lagere overheden 
een laissez faire-beleid, dat noch ruimtelijk, noch 
ecologisch, noch milieukundig, noch landbouw-
kundig gezond is. 

Het realiseren van bredere maat-
schappelijke doelen (milieu, 
dierenwelzijn, landschap etc.),  
zo luidt de bottomline van het in 
de toekomst te voeren beleid, kan 
uitstekend samengaan met een 
goed functionerende agrarische 
sector
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het europese beleid

Kracht door kiezen en kiezen voor kracht: dat 
geldt ook voor de agrarische sector zelf en voor de 
grote diversiteit aan bedrijfstakken daarbinnen. 
Vanzelfsprekend moeten de Europese instru-
menten behoorlijk worden aangepast. Instru-
menten op Europees niveau gericht op omzetting 
van cultuurgrond, de instandhouding van land-
schappen en een activerend ruimtelijk beleid zijn 
er nog niet echt; het grootste deel van het instru-
mentarium betreft markt- en prijsbeleid. 
 De bestaande schaduwzijden van het Eu-
ropese beleid zijn het gevolg van het in stand 
houden van inmiddels achterhaalde prijsin-
strumenten. Die zijn indertijd door Mansholt 
ingevoerd om de boer van een behoorlijk inko-
men te voorzien en hem te stimuleren zodanig 
te produceren dat structurele tekorten aan 
voedsel ongedaan zouden worden gemaakt. 
Als beide doelstellingen, mede als gevolg van 
structuurbeleid (infrastructuur, ruilverkaveling, 
landinrichting) zouden zijn bereikt, zou het 
prijsinstrumentarium geleidelijk moeten wor-
den afgeschaft. Die beoogde afschaffing werd la-
ter aanzienlijk vertraagd door de invoering van 
quota- en superheffingsystemen, maar komt nu 
toch ¬ weliswaar heel langzaam ¬ in zicht.
 Het nieuwe instrumentarium (ruimtelijk en 
anderszins) zal onder meer gericht moeten zijn 
op bos- en natuurherstel op het Europese plat-
teland. Ontwikkelingslanden verwijten ons ¬ 
terecht ¬ dat wij onze bossen in de afgelopen 
eeuwen hebben gekapt, terwijl wij hen nu niet 
in staat willen stellen om hetzelfde te doen. Men 
kan geen water drinken prediken en zelf wijn 
drinken. De keuze voor een agrarische hoofd-
structuur, bij herhaling door de PvdA naar voren 
gebracht, impliceert ook een keuze voor een 
ecologische hoofdstructuur en een tussengebied 
waar maatwerk wordt geleverd voor landbouw, 
landschap en natuur. Er blijft dan ook nog 
ruimte over voor allerlei luxe productievormen 
die tegemoetkomen aan de eisen van moderne 
consumenten, zoals de biologische landbouw. 
Maar ook zulke nieuwe vormen van landbouw 

zijn sterk afhankelijk van de hoog-ecotechno-
logische, kennisintensieve, geavanceerde land-
bouw. 
 Kerngedachte bij dit alles is dat, door in te zet-
ten op de geavanceerde landbouw, zowel bij de 
niet-grondgebonden als bij de grondgebonden 
bedrijfstakken, er ruimte ontstaat voor allerlei 
andere productievormen die soms alleen met 
overheidssteun kunnen voortbestaan. Dat is al-
leen gerechtvaardigd als er producten of andere 
maatschappelijke doelen worden gerealiseerd 
waarvoor de samenleving wil betalen. Vanwege 
de sterke ondersteuning die een aantal bedrijfs-
takken in het verleden hadden, is het verstandig 
de afbouw van die steun, indien geen duidelijk 
maatschappelijk doel wordt gediend, via zoge-
naamde hardheidsclausules geleidelijk te laten 
verlopen. Indien dit ten koste zou gaan van de 
positie van derden (bijvoorbeeld ontwikkelings-
landen) op de Europese of wereldmarkt is ver-
snelde aanpassing vereist.
 Een hoogwaardige landbouw heeft binnen 
Europa substantieel minder grond nodig (30-
50% minder), kan met aanmerkelijk minder 
bestrijdingmiddelen werken (60-80% minder), 

is veel schoner (tot 80% vermindering in de 
uitstoot van nitraat) en is veel minder duur (tot 
80% goedkoper). Op die (realiseerbare) utopie 
zouden het Europese en het nationale beleid 
gericht moeten zijn.1 Zo’n Europese landbouw 
is slechts in geringe mate afhankelijk van steun 
voor specifieke doelen en volgt in feite het Ne-
derlandse voorbeeld. Nederland en Europa kun-
nen weer trots zijn op hun landbouw indien met 

De bestaande schaduwzijden  
van het Europese landbouwbeleid 
zijn het gevolg van het in stand 
houden van inmiddels achter-
haalde prijsinstrumenten
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voortvarendheid aan de formulering van zo’n 
nieuw maatschappelijk contract wordt gewerkt. 
 Die voortvarendheid moet tot uiting komen 
in: a) een activerend grondbeleid; b) het (gelei-
delijk) slechten van een aantal inertie bevorde-
rende (prijs-)instrumenten; en niet in het laatste 

plaats c) explicitering van de te realiseren doel-
stellingen en het aangaan van een intensieve 
discussie hierover met direct betrokkenen en 
het grote publiek. Het beleid moet minder door 
de instrumenten worden bepaald en de instru-
menten meer door het beleid.

Noot

1 Al in 1992 schetste de wrr in 

zijn nota Grond voor Keuzen de 

contouren van een dergelijk 

beleid. Het is sindsdien ¬ met 

de uitbreiding van de Europese 

Unie ¬ alleen maar realisti-

scher en urgenter geworden.
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