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Het jaar 2009…   

 

 

 In het teken van de kredietcrisis en de daarop 
volgende recessie 

 Diverse maatregelen dragen bij aan herstel 

 Volume wereldhandel fors gedaald  

 Flinke prijsdalingen 

 

 

 

 

 



Vooruitzichten 2010 

 Groei economie 

 Groei wereldhandelsvolume 

 Algeheel prijsherstel 

 Projecties agrarische prijzen: prijzen hoger dan voor 
de prijspiek van 2007-2008 



Productie 2009 

 Mondiaal: redelijk stabiel; graanvoorraden terug op 
(hoog) niveau 

 EU: lichte daling 

 



Agrarische handel (mrd. euro), 1998-2008 
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Handel - Nederland 

 

 Totale uitvoerwaarde - 17%, invoer -18% 

 Agrarisch exportwaarde -5%, invoer -9% 

 Vooral door lagere prijzen, 

 geen grote veranderingen in volume 

 



Structuur land- en tuinbouw  

 

 Aantal bedrijven daalt met 2,9% tot 73.008 

 Opnieuw grootste daling in de glastuinbouw (-7,7%) 

 Economische crisis nog 

 niet te zien in deze 

 cijfers 

 Bijna 100 faillissementen 

 

 

 

 



‘Megabedrijven’  

 1.760 bedrijven > 500 nge 

 In 2000: 1.060 bedrijven > 500 nge 

 60% is glastuinbouwbedrijf 

 6% (circa 100) behoort tot de intensieve veehouderij  

 



‘Megastallen’ 

 Stal met 300 nge of meer van dezelfde diersoort op 
1 locatie 

 Bouwblok van 1–1,5 ha herbergt ongeveer 300 nge 

 Deze kavelgrootte is in de meeste provincies 
toegestaan (bv. 1 buiten en 1,5 ha binnen LOG’s) 

 



Grondgebruik 

 Areaal cultuurgrond daalt met 0,3% 

 Totale areaal cultuurgrond is nu 

 1,9 mln. ha 

 Verdeling wijkt weinig af 

    van die in 1990 

 



Dieren  

 Groei aantal koeien, kippen en varkens 

 Zeer sterke toename aantal geiten 

 2,7% van de stallen is integraal duurzaam en 
diervriendelijk 

 4% van de bedrijven neemt bovenwettelijke 
welzijnsbevorderende maatregelen 

 



Milieudruk land- en tuinbouw 

 Milieudruk N, P, NH3, broeikasgassen 

 daalt 

 Som milieulasten en  

 milieubelastingen hoog,  

 ongeveer 1 mrd. euro 

 



Inkomen 2009 

 Gemiddeld uit bedrijf: 5.500 euro 

 Gemiddeld van buiten bedrijf: 18.500 euro 

 Totaal inkomen: 24.000 euro 

 Zeer sterke terugval tov 2008 (-26.000 euro) 

 Vooral veroorzaakt door lage prijzen 



Inkomen uit bedrijf (1.000 € per onbetaalde aje) 
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Inkomen 2009 - vervolg 

 Gemiddelde opbrengsten per bedrijf lager dan in 
2008… 

 …kosten gelijk/licht gestegen 

 Opbrengsten => bijna 

 90% uit landbouw- 

 productie 

 

 



Totaal inkomen 2009 
 

 

 1 op de 2 gezinnen onder de lage inkomensgrens 

 Met name in de glastuinbouw en de melkveehouderij, 
de gesloten varkensbedrijven en de 
vleesvarkensbedrijven 

 Door inkomsten van buiten bedrijf behalen de 
meeste akkerbouwers nog inkomen boven 
minimumniveau 

 

 

 



Faits divers 

 In de EU eten we gemiddeld per persoon per jaar 8 
maal meer vlees dan in Afrika 

 Het EU-budget voor NL wordt circa eenderde kleiner 
als het budget zou worden verdeeld op basis van 
het Nederlandse aandeel in het landbouwareaal van 
de EU-27 



Faits divers - vervolg 

 Bijna 1 op de 7 supermarkten verkocht een ‘beesie’ 

 Naar schatting 3 tot 4 mln. Nederlanders eten 1 of 
meer dagen per week vleesloos 

 2,6% van de totale uitgaven aan voeding in 
Nederland is aan biologisch voedsel 



Faits divers - vervolg 

 Gemiddelde bedrijfsgrootte grondgebonden 
landbouwbedrijf is tussen 1997 en 2008 
toegenomen van 25 naar 31 ha 

 Bevolkingsgroei op platteland is lager dan in de 
steden 



Bedankt voor uw aandacht 

 
  

 

 



En hoe nu verder? 

Perspectief voor de land- en tuinbouwbedrijven  
 Ruud Huirne, 22 juni 2010 

 

 

 



Strategisch management 

… heeft betrekking op de realisatie van een duurzaam 
concurrentievoordeel, tot uiting komend in een 
boven-gemiddeld inkomen op lange termijn  

 

 … en dat kan op twee manieren: lagere kosten 
en/of marktgedreven differentiatie 



Mondiale ontwikkelingen 

 Honger en armoede  

 Gezondheid en consumptie 

 Energie 

 Ontbossing en erosie 

 Urbanisatie 

 Klimaatverandering 

 Uitputting van bronnen 

 

 Kansen voor Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven?! 

 Ja juist in Nederland ….. 

 



Kansen voor bedrijf en keten 

 Markt/consumentgedreven maatwerk 

 Korte ketens, weinig schakels 

 Specialisatie binnen schakels in de keten t.b.v. 
efficiency en lagere kostprijs 

 Onderhandelde coördinatie tussen die schakels en 
met de omgeving 

 Groter belang voor informatie(voorziening) 

 



Inspelen op technologische ontwikkelingen 

 Wereldwijd zijn er drie hoofdstromen 

 Genomica (m.n. inzet kennis genactiviteit) 

 Microsysteem- en nanotechnologie (bijv. verpakkingen) 

 ICT (bijv. reken- en dataopslagcapaciteit) 

 Direct toepassingsgericht: 

 Biobased economy (groene grondstoffen) 

 Robotisering (bijv. bij arbeidsproblemen), precisielandbouw, logistiek 
en ketenefficiency 

 Aquacultuur, kunstvlees en vleesvervangers 

 Belemmeringen wegnemen 

 Emissies (precisielandbouw) 

 Dier- en volksgezondheid (genomica, bionano, ICT) 

 



Bedankt voor uw aandacht 

 
  

 

 


