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Opbouw

▪ Ontwikkelingen landbouw 
tot nu toe

▪ Hoe verder

● Duurzaam 
intensiveren

● Natuurinclusief

● Extensiveren

● Andere opties

▪ Belemmeringen
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Verdienmodel - verdienvermogen

▪ Verdienmodel: balans 
tussen kosten en 
opbrengsten

▪ Verdienvermogen: 
bedrijfsontwikkeling via 
adaptatie (binnen 
structuur bedrijf) en 
transformatie 
(aanpassingen structuur)
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Ontwikkeling landbouw (1950=100)
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Trends afgelopen jaren

▪ Schaalvergroting

● Uitstoot dure arbeid, vervangen door kapitaal

● Trendmatige daling aantal bedrijven

▪ Intensivering

● Dure grond => verhogen grondproductivteit

● Meer productie per ha dankzij meer inputs

▪ Regelgeving

● hogere kosten => veel landt op het erf
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Cochrane’s Tredmolen
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Bedrijven naar bedrijfsomvang
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Rentabiliteit
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Inkomstenbronnen bedrijf - nationaal

▪ Inkomsten
landbouwbedrijf 
gemiddeld:

● Landbouw (94%)

● Verbreding (3%)

● Subsidies (3%)

● Grote verschillen 
tussen sectoren en 
bedrijven

▪ Daarnaast: inkomen van 
buiten bedrijf

▪ Verdeling is vrij constant
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Ontwikkeling milieudruk
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Milieudruk

▪ Grote vooruitgang op veel thema’s, met name in periode 
1990 – 2010

▪ Laaghangende fruit is nu wel geoogst

▪ Klimaat: additionele doelstelling van 3,5 Mton CO2-eq

● Landbouw – 1 Mton

● (Glas)tuinbouw – 1 Mton

● Landgebruik – 1,5 Mton
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Stikstof ....
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Nieuwe richtingen

▪ ‘Transitie’

▪ Twee hoofdrichtingen

● Duurzame intensivering 

● Natuurinclusieve landbouw

▪ Maar ook:

● Extensivering

● Diverse ander opties
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Wat is verduurzaming?

▪ Afhankelijk van doel => andere systemen 

▪ Gemeten per kg of per ha?

● Gebiedsafhankelijk: per kg lager kan te grote 
milieudruk geven voor dat gebied

▪ Afruilen: meer dierenwelzijn is veelal meer emissies

▪ Geen gebruik bestrijdingsmiddelen => voedselverliezen

▪ Extensievere productie vraagt meer grond
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Duurzame intensivering

▪ ‘Ontkoppeling productie 
en milieudruk’

▪ Prijs nu incompleet

● Druk op erf!

▪ Keteninitiatieven

● Druk op erf!

▪ Belemmeringen

● Kosten

● Markt 
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Keteninitiatieven

▪ Segmentering van de markt door verschillende 
initiatieven

▪ Meerprijs voor afzet Nederlandse markt, niet elders

● Vierkantsverwaarding lastige

▪ Stap-voor-stap methodiek: winst duurzaamheid beperkt

▪ Dierenwelzijn: NGO’s als aanjager

▪ Kostprijsplus 
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Natuurinclusieve bedrijfsvoering

▪ Verschillende niveaus van 
natuurinclusief

▪ Niche met flink aantal 
koplopers

▪ Kosten zeer afhankelijk 
van maatregel

▪ Markt?

▪ Belemmeringen

● financiering
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Extensivering

▪ Herenboeren

▪ wij.land

▪ Land van Ons

▪ Koolstoflandbouw

▪ Vezelgewassen

▪ ....
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Nationaal strategisch Plan 2023-2027

▪ Van inkomenssteun naar 
doelrealisatie: 
economisch, ecologisch, 
sociaal

▪ Vergroening (30%) 
vervalt => ecoregeling
(brug tussen 1e/2e pijler)

▪ Flexibeler 
instrumentarium
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Nog steeds twee pijlers, maar anders
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▪ Eerste pijler

● Rechtstreekse betalingen

● Herverdeling

● Ecoregeling (25%)

▪ Tweede pijler

● ANLb

● Compensatie voor beperkingen (Art. 66, Art. 67)

● LEADER, samenwerking, kennis, innovatie



Groen-blauwe architectuur

▪ Conditionaliteit

▪ Ecoregelingen (circa 25)

▪ ANLB

▪ Gericht beleid veenweide 
en landbouwgrond rond 
Natura-2000
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Ecoregelingen

▪ Meer mogelijkheid tot leveren publieke doelen via 
ecoregelingen (gunstig biodiversiteit en milieu)

● Langjarig grasland (> 5 jaar) 

● Gras/klaver 

● Grasland met kruiden

● Maximaal 1,5 GVE per bedrijf (grasland) 

● Verlengde weidegang 1500 uur of 3000 uur
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Hoe verder?

▪ Rol overheid

● Wet- en regelgeving => leidt tot innovaties

● Financiering => van datgene wat niet via de markt kan

● True pricing

▪ Ketens: 

● Kunnen meer doen

● Van NL naar EU?

▪ Bedrijf: 

● Van maximaal naar optimaal? Omslagpunten?

● Inzicht in diverse initiatieven en waarom die zijn gestopt
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Vragen?

Petra.Berkhout@wur.nl

@PetraBerkhout1
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