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Reactie van Wageningen Economic Research op kritiek NFO op quickscan 
 
Wageningen Economic Research heeft een quickscan uitgevoerd naar de gevolgen van de droogte 
en hitte in 2018 voor de Nederlandse land- en tuinbouw. De NFO heeft aangegeven zich niet te 
kunnen vinden in de uitkomsten. Graag geven we een nadere toelichting op de studie. 
 
Bedacht moet worden dat de quickscan geen complete inkomensraming betreft. Dat doen we in 
december. Het gaat om een analyse waarin alleen rekening gehouden is met de effecten, die direct 
of indirect met de extreme weersomstandigheden van dit jaar te maken hebben. De negatieve 
gevolgen van de droogte zijn opbrengstderving, kwaliteitsverlies en extra kosten voor bijvoorbeeld 
beregening.  
 
Er zijn ook positieve effecten. De droogte zorgde er bijvoorbeeld voor dat er nauwelijks 
schimmelbestrijding nodig was. Bovendien hoeft bij een kleinere oogst ook minder product 
opgeslagen, gekoeld en getransporteerd te worden. Dat scheelt in ieder geval energiekosten. Een 
ander effect dat we hebben meegenomen is een prijseffect. Een lagere kg-opbrengst door de 
droogte in een groot deel van Europa leidt tot minder aanbod op de afzetmarkt. De droogte zorgt 
dus voor een relatief schaarser product in vergelijking met de situatie wanneer er normale 
weersomstandigheden met een normale oogst zouden zijn geweest. Dat er extra aanbod vanuit 
productielanden buiten West-Europa is, maakt voor dit principe niets uit. Het zijn twee 
afzonderlijke zaken, waarbij de droogte een prijsopdrijvend effect heeft en een groter aanbod uit 
bijvoorbeeld Italië een prijsdrukkend effect. Echter, wij hebben ons zuiver gericht op de effecten 
van de droogte. Met andere woorden: onder de lagere opbrengsten als gevolg van de droogte 
waren de fruitprijzen naar alle waarschijnlijkheid 15-30% lager geweest dan nu het geval is.  
 
Naast kritiek op het ingecalculeerde prijseffect zet de NFO ook vraagtekens bij de extra kosten voor 
beregening. Hierbij moet worden bedacht dat op de bedrijven de installatie al aanwezig is en dat 
dus de kosten voor afschrijving, rente en verzekering al in de kosten verwerkt zitten. De extra 
kosten bestaan uit de kosten voor brandstoffen, extra onderhoud en arbeid. Dat laatste komt 
echter voor het grootste deel weer terug in het inkomen voor de teler. De extra kosten voor 
brandstoffen en onderhoud zijn geraamd op 50 euro per ha per beregeningsbeurt. Er is van 
uitgegaan dat op 70% van het areaal gemiddeld 4 maal is beregend. Op bedrijfsniveau is dat een 
extra kostenpost van gemiddeld ongeveer 2.000 euro. 
 
Een laatste kritiekpunt van de NFO betreft de opmerking over de algemene weersverzekering. Het 
antwoord hierop is dat in de studie alle schade is meegenomen, ongeacht of deze verzekerd is. 
 
Wageningen Economic Research hoopt met deze toelichting duidelijkheid te hebben verschaft in de 
uitgangspunten van deze quickscan, de werkwijze en de resultaten van het onderzoek. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Fernhout, yvonne.fernhout@wur.nl  
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