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Conclusies en discussiepunten
In deze Agri&Food Scan wordt een beeld gegeven van de landbouw, de verwerkende
industrie en de hiermee samenhangende handel en dienstverlening in Fryslân. De
eerste scan uit een reeks van drie concentreert zich op sociale, economische en beleidsaspecten. De resultaten en aanbevelingen worden hieronder samengevat.

Economische betekenis: 1 op de 10 banen is verbonden met de Agri&Food
•	De agri-foodsector schept een directe werkgelegenheid voor 28.500 personen,
oftewel één op de tien banen in Fryslân.
•	Het is daarmee – na dienstverlening, zorg en handel - de vierde sector van de
regionale economie.
•	Een aanvankelijke daling van de werkgelegenheid is sinds 2010 gestabiliseerd;
tussen 2012-2017 steeg de werkgelegenheid in de Friese Agri&Food werkgelegenheid met 790 banen, oftewel een groei van 2,9 procent.
•	De groei van de Agri&Food komt voornamelijk voor rekening voor de voedingsen genotsmiddelenindustrie.

Zuivel als belangrijkste kenmerk
•	In Fryslân heeft de melkveehouderij een prominente rol. Maar liefst 64 procent
van de Friese landbouwbedrijven zijn melkveehouderijen.
•	Akkerbouwbedrijven maken 9 procent uit van het totale aantal landbouwbedrijven in Fryslân
•	De prominente positie van de melkveehouderij in Fryslân is vooral te verklaren
door de aanwezigheid van uitgestrekte veen- en kleiweidelandschappen
die geschikt zijn voor grasproductie en daarmee voor de grondgebonden
melkveehouderij.
•	Het accent op zuivel is ook zichtbaar in het grote aandeel van de zuivelindustrie in
de totale voedingsmiddelenindustrie. De in totaal 14 melkverwerkende bedrijven
zijn goed voor ruim 2.200 arbeidsplaatsen.
•	Daarnaast zijn industriële bakkerijen, vleesverwerkende bedrijven en verwerkers
van akker- en tuinbouwproducten de belangrijkste spelers in de verwerkende
industrie. In totaal gaat het om 32 bedrijven met een kleine 1.800 arbeidsplaatsen.

Groei en stabilisatie in de melkveehouderij
•	Het aantal melkveebedrijven daalde sterk: van een kleine 4.000 bedrijven in het
jaar 2000 naar 2.772 melkveebedrijven in 2017.
•	Niettemin stabiliseert de dalende trend sinds 2010: zo neemt het aantal melkveebedrijven de laatste jaren nog maar mondjesmaat af. Het is overigens nog te
vroeg om te kunnen beoordelen, of dit beeld van blijvende aard is.
•	In de periode 2000-2017 groeide het gemiddeld aantal koeien per melkveebedrijf
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sterk, van gemiddeld 65 naar 114 koeien per bedrijf. In 2016 was er sprake van
een trendbreuk en daalde het aantal koeien per bedrijf weer. Dit hangt samen
met de maatregelen tegen het fosfaatoverschot.
•	Een risico vormen de fluctuaties in de melkprijs van de laatste tien jaar. De
fluctuaties zijn te verklaren door de afschaffing van het melkquotum. Melkveehouders worden hierdoor geconfronteerd met wisselende inkomsten.

Instroomcijfers onderwijs lichte reden tot zorg
•	In het licht van de stabilisering in het aantal arbeidsplaatsen geeft de
ontwikkeling in het groene onderwijs lichte reden tot zorg.
•	Het aantal hbo-studenten dat zich aanmeldt voor een agrarische bacheloropleiding daalt licht. Op het Nordwin College (mbo-opleidingen) is geen
duidelijke stijging of afname van het aantal mbo-studenten te zien.
•	In een onderzoek naar de Noord-Nederlandse agrosector waarschuwde Wageningen Universiteit dat in de komende 15-20 jaar de opvolging van 3.500 bedrijven in
ons landsdeel Noord-Nederland onzeker is, door gebrek aan een opvolger.
•	Deze waarschuwing en de bovenstaande constateringen leiden tot de aanbeveling
gecombineerde aandacht te schenken aan onderwijs en bedrijfsopvolging.
Imago van de sector is goed
•	Panelonderzoek onder Friese burgers wijst uit dat 68 procent trots is op de Friese
boeren. Bovendien vindt bijna de helft van de ondervraagde burgers het belangrijk dat boerenbedrijven in de toekomst kunnen groeien, tegenover een kwart die
het niet eens is met dit groeiperspectief.
•	De helft van de ondervraagden vindt dat media voor een negatieve beeldvorming
over boeren zorgen. Dit gevoel verdient nader onderzoek: zorgen kranten, radio
en televisie inderdaad voor negatieve beeldvorming door de problematiek
rondom voedselproductie te eenzijdig te benaderen? Wordt de verantwoordelijkheid van andere schakels in de keten, zoals de consument, de verwerkende
industrie en de supermarkten, wel voldoende belicht?
•	Friese burgers vinden de leefomgeving voor dieren en planten, het produceren
van voedsel, recreëren en wonen belangrijke functies van het agrarische landschap. Het verenigen van deze wensen op het platteland zorgt echter voor
grote uitdagingen, met name omdat sommige functies met elkaar op gespannen
voet staan.

Duurzaamheid: beleven we echt een omslagpunt?
•	In september 2018 verscheen een visie van minister van Landbouw Carola
Schouten. De visie pleit voor kringlooplandbouw, waarbij de kringlopen van
stoffen zoveel mogelijk gesloten worden. Ook de Provincie Fryslân streeft
naar een duurzame agri-foodsector.
•	Een blik over de schouder relativeert de koerswending die politici propageren:
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sinds de jaren zeventig schreven talloze nota’s een betere balans tussen economische en ecologische belangen voor.
•	Het ‘nieuwe’ beleid moet zich daarom vooral bewijzen door de maatregelen die
er daadwerkelijk uit voortvloeien.

Het regionale niveau krijgt meer zeggenschap
•	In de aankomende periode van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (20202027) krijgen de lidstaten meer vrijheid om het beleid in te vullen. Op deze wijze
zal het beleid beter bij de regionale omstandigheden aansluiten.
•	Binnen de Nederlandse overheid is bovendien een proces van decentralisering
gaande. Zo is de uitvoering en een groot deel van de invulling van het natuurbeleid sinds 2012 in handen van de provinciale overheden. Provinciale overheden
zullen in de toekomst in grotere mate invulling geven aan het Europese beleid.
•	De verschuiving naar regionale invulling sluit aan op bestaande regionale initiatieven, zoals het living-lab natuurinclusieve landbouw, de Dairy Campus en Potato
Valley, die de afgelopen jaren zijn opgestart. Een initiatief als Dairy Valley heeft
als doel het bedrijfsleven in de zuivel te binden aan Fryslân.
•	De experimenteerdrift in de provincie Fryslân is prijzenswaardig. Nieuwe kennis en
ervaring met kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw zijn nodig. Het
verdient aanbeveling de Friese vernieuwing te koesteren en zo mogelijk uit te
bouwen.

Verder onderzoek
•	Deze Agri&Food Scan Fryslân is de eerste uit een reeks van drie. Ze beperkt zich
vooralsnog tot de economische opbrengst, de sociale betekenis en beleidsaspecten
rondom de agri-foodsector.
•	De tweede jaarsnede volgt in 2019. Deze scan zal verdieping brengen op het
thema duurzaamheid. Jaarsnede 2020 heeft als thema innovatie.
•	Navolgende scans zullen de onderlinge verbindingen in de agri-foodsector nader
onderzoeken en de Friese landbouw nadrukkelijker in een (inter)nationaal
perspectief plaatsen.
•
Kritisch opbouwende feed-back en suggesties zijn meer dan welkom.
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Inleiding
Deze scan levert een bijdrage aan het maatschappelijke debat door het aandragen
van cijfers, trends en ontwikkelingen in de Friese landbouw en verwerkende industrie.
We adresseren onze resultaten aan bestuurders, politici, beleidsmakers en kritische
burgers die zich bezighouden met de agri-foodsector in Fryslân.
Landbouw en de voedselverwerkende industrie staan volop in de aandacht. Trots op de
prestaties van onze voedselproducenten wordt breed gedragen – zeker in provincies
met een rijke agrarische traditie, zoals Fryslân. Tegelijkertijd maken veel mensen zich
zorgen over de toekomst van ons landschap, over de biodiversiteit in onze natuur, over
het welzijn van onze dieren, en over de kwaliteit en duurzaamheid van onze voedselproductie. Voedselproductie, en de rijke schakering van thema’s die daarbij komt
kijken, staat hoog op de agenda van het politieke en maatschappelijke debat.

Doelstelling
Een sluipend gevaar in iedere discussie is een gebrek aan kennis. Een goede discussie
leidt tot meer inzicht en begrip voor de verschillende belangen die soms wel, en soms
niet met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Daarvoor moet de uitwisseling
van argumenten steunen op accurate cijfers en analyses van de feitelijke ontwikkelingen die ter discussie staan. Het aandragen van deze cijfers en analyses voor de provincie Fryslân is het doel van dit onderzoek. Als aanvullende doelstelling geldt het identificeren van kansen en uitdagingen voor de Friese agri-foodsector.

Scope van de scan
Onder de agri-foodsector verstaan we zowel de primaire productie als de voedselverwerkende industrie. Aansluitend bij de CBS-afbakening van topsectoren wordt ook de
aanverwante groot- en detailhandel onderzocht, evenals de bedrijvigheid rondom
ontwikkeling en onderzoek op het terrein van landbouw en de voedselindustrie.
Uitgesplitst naar deze vier subsectoren brengen we economische ontwikkelingen in
beeld. We kijken naar de economische en de sociale betekenis van de Friese landbouw,
ook in vergelijking met andere delen van ons land en, waar nodig, met aandacht voor
mondiale ontwikkelingen. We richten ons op het thema van human capital, de kennis
en vaardigheden die al werkende, maar ook op scholen wordt ontwikkeld.
Onze statistische analyse presenteren we zoveel mogelijk vanaf het jaar 2000, waarbij
we op onderdelen nog verder teruggaan in de tijd. Zo verkrijgen we inzicht in de
trends op de (middel)lange termijn. Op basis van interviews en de analyse van andere
rapportages en overheidsnota’s, schetsen we een beeld van de meest recente beleids-
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ontwikkelingen. De resultaten hopen we te verspreiden onder onze doelgroep: lokale,
provinciale en nationale bestuurders; beleidsmakers; politici; ondernemers in de
agribusiness; bestuurders en managers van onderwijsinstellingen; natuur- en landschapsorganisaties; en, tot slot, kritische burgers wier stem in het debat over voedselproductie broodnodig blijft.

Waarom Fryslân?
De focus op één provincie hangt nauw samen met onze doelstellingen en doelgroep.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de agri-foodsector, ook vanuit de probleem- en
vraagstelling zoals wij die hanteren. Onderzoeksresultaten worden echter verzameld
op nationale schaal of op de landsdeelniveau. Hierdoor blijft de hierboven omschreven
doelgroep vaak verstoken van accurate informatie over de landbouw en verwerkende
industrie. Dat is een ernstige lacune, omdat lokale en provinciale afwegingen normerend werken voor de agri-foodsector – denk onder andere aan de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Bovendien beperkt veel onderzoek zich tot de
onmiddelijke actualiteit, terwijl trends en ontwikkelingen juist een lange aanloop
hebben en zich niet zelden herhalen. Daarom is ook meer kennis van het recente
verleden nodig.

Projectaanpak
Deze scan is onderdeel van een meerjarenproject dat geïnitieerd is en onafhankelijk
geleid wordt door de Fryske Akademy. Er vindt nauwe inhoudelijke samenwerking
plaats met de onderzoekers van de provincie Fryslân, die dit project eveneens financieel
ondersteunt. Andere financiële steun komt van LTO Noord, Hogeschool Van Hall
Larenstein, en het Frysk Akademyfûns. Inhoudelijke samenwerkingspartners zijn
het Fries Sociaal Planbureau, de Friese Rabobanken en diens (landelijk opererende)
RaboResearch. In 2019 volgt een tweede scan, waarin aandacht wordt besteed aan
het thema duurzaamheid. In 2020 verschijnt de derde scan met als thema kennis en
innovatie. Het onderzoeksteam staat open voor opbouwende kritiek, suggesties en
nieuwe verbindingen. U kunt zich daarvoor wenden tot projectleider dr. Marijn
Molema: m.molema@fryske-akademy.nl
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H1
Landgebruik in Fryslân
De landbouwsector is de belangrijkste grondgebruiker van Fryslân. In 2017 werd 77
procent van het provinciale landoppervlak van de provincie gebruikt door de landbouw
(zie ‘agrarisch terrein’ in figuur 1a). Dit aandeel ligt ruim boven het Nederlandse
gemiddelde van 66 procent.1
Het exacte gebruik en inrichting van de landbouwgrond verschilt per regio. Dit hangt
voor een deel samen met de grondsoorten. Het grootste gedeelte van de landbouwgrond (90 procent) in Fryslân wordt gebruikt voor het verbouwen van gras en groenvoedergewassen. Het grootste deel van deze landbouwgrond wordt gebruikt door
melkveehouderijen. In het zuidwesten en het zuidoosten van de provincie is de
concentratie melkveehouderijen het hoogst. In het noordelijke kleigebied is de akkerbouw belangrijk. Deze beslaat 9,2 procent van de totale landbouwgrond in Fryslân.
De akkerbouw is geconcentreerd in het noordoosten en noordwesten van de provincie.
Maar liefst 82 procent van het totale akkerbouwareaal is in deze twee gebieden
gelegen. De tuinbouw maakt een zeer klein deel uit van de totale cultuurgrond in de
provincie. De glastuinbouw is vrijwel geheel geconcentreerd in het noordwesten van
de provincie; het betreft een relatief klein deel van de totale cultuurgrond.

1 CBS Bodemstatistiek
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Figuur 1a: Grondgebruik in Fryslân, in km2
Totale landoppervlakte Fryslân

2000

2017

2000

2017

Af-/toename

3.349

3.336

100%

100%

-0,4%

Verkeersterrein

87

84

3%

3%

-3,4%

Bebouwd terrein

153

180

5%

5%

17,6%

Woonwijken

113

122

3%

4%

8,0%

34

51

1%

2%

50,0%

Bedrijventerrein
Recreatieterrein
Bos en natuurlijk open terrein
Agrarisch terrein

46

55

1%

2%

19,6%

387

412

12%

12%

6,5%

2.649

2.576

79%

77%

-2,8%

Bron: CBS Bodemstatistiek, bewerking Fryske Akademy.

Figuur 1b: Gebruik van landbouwgrond in Fryslân, in km2
Cultuurgrond, totaal
Grasland en groenvoedergewassen
Akkerbouw

2000

2017

2000

2017

Af-/toename

2.310

2.202

100%

100%

-5%

2.062

1.979

89%

90%

-4%

235

207

10%

9%

-12%

13

15

1%

1%

17%

1

1

0%

0%

112%

Tuinbouw open grond
Tuinbouw onder glas
Bron: CBS Landbouwtelling, bewerking Fryske Akademy.

Figuur 1c: Kaart van grondgebruik in Fryslân

11

Agri&Foodscan Fryslân 2018

Figuur 1d: Agrarisch grondgebruik in de regio’s in Fryslân, 2017
Cultuurgrond
Grasland en groenvoedergewassen
Akkerbouw
Tuinbouw open grond
Tuinbouw onder glas
0%

10%

20%

Zuidoost

30%

40%

Zuidwest

50%

60%

Noordwest

70%

80%

Noordoost

90% 100%
Wadden

Bron: CBS Landbouwtelling, bewerking Fryske Akademy.

Het totale oppervlak agrarisch terrein is de laatste vijftien jaar met bijna 3 procent
gedaald. De daling is toe te schrijven aan een stijging van andere vormen van grondgebruik. In de periode 2000-2017 is het oppervlak ‘bebouwd terrein’, ‘recreatieterrein’
en ‘bos en natuurlijk open terrein’ toegenomen. In veel gevallen werd hierbij agrarisch
terrein omgezet in een van deze vormen van grondgebruik.
De daling was niet bij iedere vorm van landbouw even sterk. Het oppervlak dat
gebruikt wordt voor de akkerbouw daalde het sterkst: 12 procent sinds 2000. De
cultuurgrond die bestemd is voor grasland en groenvoedergewassen is licht gedaald.
In de glastuinbouw is echter sprake van een sterke groei, hoewel het aandeel glastuinbouw beperkt bleef. Het oppervlak verdubbelde ruim sinds 2000. De groei is toe te
schrijven aan het aangewezen gebied voor glastuinbouw bij Berltsum.

Natuurgebieden en cultuurlandschap in Fryslân
Er wordt in het natuurbeleid een onderscheid gemaakt tussen natuurgrond en cultuurgrond, al is deze tweedeling enigszins kunstmatig. Natuurgrond heeft primair geen
agrarische functie. In Fryslân is ongeveer 14 procent van de grond hiervoor in gebruik.2
Natuurgrond bestaat uit verschillende soorten gebieden. Er zijn zestien Natura
2000-gebieden aangewezen in Fryslân: dit zijn gebieden die vanwege hun bijzondere
biodiversiteit vallen onder de Europese beschermingsregels. Een deel van de Natura
2000-gebieden heeft het predicaat Nationaal Park (zie figuur 1e). Tot slot vindt natuurbeheer door agrariërs op cultuurgrond plaats, het zogenaamde agrarisch natuurbeheer. In de tweede jaarsnede van de Agri&Food Scan zal het agrarisch natuurbeheer
verder uitgediept worden.

2 Natuurmeting op kaart
2014 (Interprovinciaal
Overleg, 2014).
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Figuur 1e: EHS-gebieden en nationale parken in Fryslân
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H2
Sociaaleconomisch belang
en prestaties
In het maatschappelijke debat wordt veel gezegd en geschreven over de economische
betekenis van de landbouw en verwerkende industrie. Maar hoe zit het nu echt? In dit
hoofdstuk geven we zo goed als mogelijk antwoord op deze vraag. We doen dat
vanuit een aantal invalshoeken. In de eerste paragraaf geven we met behulp van cijfers
over werkgelegenheid en vestigingen een globaal beeld van de Friese Agri&Food. In de
tweede paragraaf verdiepen we dit beeld door te kijken naar de structuur van de
afzonderlijke bedrijfstakken die onder de Agri&Food vallen. De derde paragraaf gaat
in op economische prestaties. En in de vierde paragraaf gaan we in op onderwijs &
arbeidsmarkt.

2.1		 Agri&Food belangrijk voor Friese economie
Het sociale en economische belang van de agri-foodsector in Fryslân is aanzienlijk, ook
in vergelijking met de rest van Nederland. Zo is het aandeel werkenden groter dan het
Nederlandse en Noord-Nederlandse gemiddelde. In 2017 was 9,9 procent van de Friese
werkzame bevolking werkzaam in de sector. Voor Nederland was dit veel lager (6,2
procent), en Noord-Nederland zat hier tussenin met 8,0 procent. Vergeleken met
andere sectoren in Fryslân is de agri-foodsector de vierde sector van de regionale
economie.
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Figuur 2.1a: Banen in de agri-foodsector in vergelijking met werkgelegenheid in
andere Friese sectoren, 2017
Sector

Banen

%

Agri&Food

28.548

10%

Industrie/delfstoffenwinning

27.485

10%

Nutsbedrijven

2.350

1%

Bouwnijverheid

17.460

6%

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

42.939

15%

Vervoer en opslag

11.798

4%

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

13.845

5%

Dienstverlening*

59.225

20%

Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen

13.615

5%

Onderwijs

20.327

7%

51.673

18%

Gezondheids- en welzijnszorg
Totaal

289.265

*	Bestaat uit de volgende sectoren: informatie en communicatie, financiële instellingen, zakelijke dienstverlening, overige
dienstverlening.
Bron: Werkgelegenheidsregister, Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

Belang van de Friese Agri&Food nader bekeken
De agri-foodsector is breder dan landbouw alleen. Ook de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de groothandels behoren ertoe, net als bedrijven en instellingen
voor ontwikkeling en onderzoek (categorie ‘overig’). De detailhandel die voedingsmiddelen levert aan de consument rekenen wij niet tot de agri-foodsector, met name
vanwege de geringe verbinding met de landbouw en verwerkende industrie.3 Zowel
de landbouw als de voedings- en genotsmiddelenindustrie maken vergeleken met het
Nederlandse en Noord-Nederlandse niveau een groot aandeel uit van de totale
werkgelegenheid. De toeleveranciers (categorie groothandel) zijn in Fryslân eveneens
sterker vertegenwoordigd (zie figuur 2.1c). In figuur 2.1d is te zien dat het relatieve
belang van de subsectoren tussen 2000 en 2017 iets verschuift. Het aandeel van de
landbouw in de Agri&Food werkgelegenheid daalt, terwijl het aandeel voor de
verwerkende industrie en de groothandel juist toeneemt.
Figuur 2.1b: Werkgelegenheid in subsectoren Agri&Food in Fryslân, Noord-Nederland
en Nederland, 2017
Fryslân

Noord-NL

NL

Fryslân

Noord-NL

NL

13.946

32.685

218.423

49%

52%

41%

Voedings- en genotsmiddelenindustrie

7.959

15.372

130.820

28%

25%

25%

Groothandel

4.722

10.824

126.848

17%

17%

24%

7%

6%

10%

Landbouw

3 Hierin wijken wij af van
afbakening van de
agri-foodsector zoals
deze gehanteerd wordt
door LISA, het Landelijk
Informatiesysteem voor
Arbeidsplaatsen.

Overig
Totaal Agri&Food

1.921

3.504

51.192

28.548

62.385

527.283

Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.
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Figuur 2.1c: Werkgelegenheid in subsectoren Agri&Food in Fryslân
2000

2010

2017

2000

2010

2017

19.220

13.769

13.946

57%

50%

49%

Voedings- en genotmiddelenindustrie

8.798

7.862

7.959

26%

28%

28%

Groothandel

3.754

4.200

4.722

11%

15%

17%

7%

7%

7%

Landbouw

Overig
Totaal Agri&Food

2.235

1.857

1.921

34.007

27.688

28.548

Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

Belang primaire productie
De landbouw is de belangrijkste subsector van de Agri&Food. In 2017 was bijna de helft
van het totale aantal werkzame personen (49 procent) werkzaam in de primaire
productie. Dit vertegenwoordigt 5 procent van het totaal aantal banen in Fryslân.
Vergeleken met het landelijke gemiddelde van 3 procent is de landbouw sterk vertegenwoordigd in de provincie.4 Ten opzichte van het jaar 2000 is de werkgelegenheid in de
landbouwsector sterk afgenomen: van 19.220 naar 13.946 in 2017. In de periode na
2000 is een groot aantal boeren gestopt, getuige de afname van het aantal bedrijven
in de landbouwsector. Tussen 2000 en 2017 nam het aantal landbouwbedrijven af van
7.109 naar 4.365, een daling van 39 procent.5 Het beeld van de dalende werkgelegenheid moet echter genuanceerd worden: in de afgelopen vijf jaar stabiliseerde de trend
zich, en neemt de werkgelegenheid in de landbouw nog maar mondjesmaat af.

Belang voedingsmiddelenindustrie
Een aanzienlijk deel van de werknemers in de agri-foodsector (28 procent) is werkzaam
in de voedingsmiddelenindustrie. Dit maakt de voedingsmiddelenindustrie na de
landbouw de belangrijkste subsector. Het aandeel van deze subsector in de totale
werkgelegenheid bedraagt rond de 3 procent. In totaal gaat het om een kleine 300
bedrijven, en dit aantal is sinds 2000 vrij stabiel (zie figuur 2.1d).

4 LISA (via: waarstaatjeprovincie.nl).
5 Werkgelegenheidsregister 2000-2017,
Provincie Fryslân.
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Een steeds groter deel van deze bedrijven zijn zelfstandig ondernemers. Dit aandeel is
sinds 2000 sterk gestegen, van 6 procent naar 28 procent in 2017. Dit past in een
bredere trend van flexibilisering van arbeid die ook in andere sectoren is waar te
nemen. Niettemin heeft het merendeel van de bedrijven personeel in dienst. Zoals te
zien in figuur 2.1d nam het totaal aantal bedrijven tussen 2000 en 2010 licht af. Deze
afname komt grotendeels voor rekening van bakkerijen en zuivelbedrijven, de twee
grootste groepen bedrijven. Ook bij andere groepen, zoals vlees- en visverwerkers en
producenten van veevoeders (deze worden ook tot de agri-foodsector gerekend) nam
het aantal bedrijven af. Onder meer producenten van kant-en-klaarmaaltijden en
bierbrouwerijen gaven juist een groei te zien. De toename is het spectaculairst bij de
bierbrouwerijen, hetgeen te verklaren is door de toegenomen belangstelling van
consumenten voor bier van kleine brouwerijen. In 2001 telde Fryslân slechts één
brouwerij, en in 2017 was dit gestegen tot 15. De toename komt hier wederom
grotendeels voor rekening van eenmansbedrijven.
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Figuur 2.1d: Aantal bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie
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Bronnen: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân/LISA, bewerking Fryske Akademy.

Belang overige keten (groothandel en ondersteunende bedrijven)
De derde groep binnen de agri-foodsector bestaat uit de groothandel. Zulke bedrijven
kunnen voedingsmiddelen leveren aan winkels en de horeca, maar het kan ook gaan
om toeleveranciers van agrarische bedrijven en de voedselindustrie. In totaal ging het
om een kleine 300 bedrijven in 2017.6
Een vierde groep is eveneens divers van aard. In de subcategorie ‘overig’ worden
ondersteunende bedrijven voor de agri-foodsector samengenomen. Het gaat om de
productie van landbouwmachines, bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk voor de
sector verrichten, dierenartsen en handelsbemiddeling. Deze groep overige bedrijven
in de Agri&Food bestond in 2017 uit 250 bedrijven.
Sinds 2000 is sprake van een aanzienlijke groei bij de ondersteunende bedrijven. Nog
sterker dan bij bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie is deze groei toe te schrijven
aan de toename van het aantal zelfstandigen (zie figuur 2.1e). Daarentegen bleef het
aantal bedrijven dat geschaard kan worden onder de categorie groothandels min of
meer constant. Opvallend is dat ook de verhouding tussen zelfstandig ondernemers en
de bedrijven met personeel constant bleef bij de groothandel.

6 Werkgelegenheidsregister 2000-2017,
Provincie Fryslân/LISA,
bewerking Fryske
Akademy.
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Figuur 2.1e: Ontwikkeling van het aantal ondersteunende bedrijven
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Bronnen: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân/LISA, bewerking Fryske Akademy.

Belang op gemeentelijk niveau
Het aandeel van de agri-foodsector verschilt sterk per gemeente, zoals te zien is in
figuur 2.1f. In de kleinere gemeenten is het aandeel werkgelegenheid in de sector
relatief groot. Dit is mede te verklaren door het ontbreken van grote plaatsen met
een centrumfunctie. In de meer stedelijke gemeenten – Leeuwarden, Heerenveen,
Smallingerland – is het aandeel van de sector in de totale werkgelegenheid minder
groot. In deze gemeenten is de laatste jaren wel een groei zichtbaar. In Heerenveen is
dit het duidelijkst zichtbaar met een toename van een kleine 28 procent. Deze groei
is te verklaren door de vestiging van zuivelindustrieën. In Súdwest-Fryslân daalde de
werkgelegenheid. Dit is deels verklaarbaar door de verhuizing van Foox Bergsma naar
Franeker en het verdwijnen van arbeidsplaatsen bij UCC Coffee in Bolsward.
Figuur 2.1f: Totaal aantal Agri&Food-banen per gemeente
Gemeente

2012

2017

2012-2017
abs.

Trend 20122017 (%)

Aandeel in
werkgelegenheid
2017

Achtkarspelen

909

851

-58

-6,4

9,5

Dantumadiel

603

609

6

1,0

13,1

De Fryske Marren

3.371

3.293

-78

-2,3

15,9

Dongeradeel

1.000

1.148

148

14,8

12,2

Ferwerderadiel

1.003

935

-68

-6,8

33,5

464

485

21

4,5

7,5

1.832

2.342

510

27,8

7,9

464

502

38

8,2

13,0

Harlingen
Heerenveen
Kollumerland c.a.
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Gemeente

2012

2017

2012-2017
abs.

Trend 20122017 (%)

Aandeel in werkgelegenheid 2017

Leeuwarden

3.178

3.380

202

6,4

4,7

Ooststellingwerf

1.826

1.946

120

6,6

21,8

Opsterland

1.425

1.337

-88

-6,2

12,5

919

1.056

137

14,9

3,7

Súdwest-Fryslân

4.395

4.156

-239

-5,4

10,0

Tytsjerksteradiel

1.054

1.048

-6

-0,6

10,5

Waadhoeke

3.313

3.372

59

1,8

21,0

Weststellingwerf

1.630

1.712

82

5,0

19,1

27.755

28.548

793

2,9

Smallingerland

Totaal

Opmerking: de eilandgemeenten (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland) worden niet genoemd in deze tabel wegens
hun beperkte aandeel in de totale werkgelegenheid.
Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

2.2		 Zuivel is structuurbepalend
Nederlandse provincies hebben ieder een kenmerkend agrarisch profiel. Een of twee
subsectoren zijn dan relatief sterk vertegenwoordigd – waarbij een onderscheid
gemaakt kan worden tussen:
•
Melkveehouderij;
•
graasdierbedrijven zonder melkvee;
•
hokdierbedrijven;
•
akkerbouw;
•
tuinbouw.
Regio’s waarin een bepaalde vorm van landbouw opvallend veel voorkomt, kunnen
hun stempel drukken op het agrarische profiel van de provincie als geheel. In de
provincie Zuid-Holland is bijvoorbeeld de (glas)tuinbouw door de aanwezigheid van
het Westland sterk vertegenwoordigd. En in oostelijk Noord-Brabant zijn hokdierbedrijven (intensieve varkenshouderij) bovengemiddeld vertegenwoordigd. Het
provinciale agrarische profiel beïnvloedt het beleid en het beeld van de landbouw,
aangezien sectorspecifieke uitdagingen een sterker accent krijgen. Het is daarom van
belang om een goed begrip te krijgen van het provinciale agrarische profiel.
Het agrarisch profiel van Fryslân is in figuur 2.2a weergegeven. In het figuur is het
aandeel van de bedrijven in de verschillende subsectoren afgezet tegen het NoordNederlandse en Noord-Nederlandse aandeel. In Fryslân heeft de melkveehouderij een
bijzonder prominente rol. Maar liefst 64 procent van de Friese landbouwbedrijven zijn
melkveehouderijen. Op het niveau van Noord-Nederland en Nederland is dit aandeel
(met 49 procent respectievelijk 33 procent) aanzienlijk kleiner. De prominente positie
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van de melkveehouderij in Fryslân is te verklaren door de aanwezigheid van uitgestrekte veen- en kleiweidelandschappen die vooral geschikt zijn voor grasproductie en
daarmee voor de grondgebonden melkveehouderij. Het agrarische profiel van Fryslân
als zuivelprovincie is de laatste jaren toegenomen door de uitbreiding en komst van
nieuwe zuivelfabrieken.
Akkerbouwbedrijven maken 9 procent uit van het totaalaantal landbouwbedrijven in
Fryslân, en dit is veel lager dan het Nederlandse gemiddelde van 19 procent. In het
noordelijkste deel van de provincie de akkerbouw sterk vertegenwoordigd. Dit is het
kleigebied dat uitermate geschikt is voor de akkerbouw. Hierbij specialiseren veel
bedrijven zich in de productie van pootaardappels. Bieten en graan zijn andere
gewassen die veel verbouwd worden (zie figuur 2.2b). De overige sectoren zijn vrij marginaal voor de Friese landbouw: 2 procent is tuinbouwbedrijf en 3 procent hokdierbedrijf. De tuinbouw wordt vooral bedreven in het noordwesten van de provincie.
Figuur 2.2a: Structuur van de landbouw gebaseerd op bedrijfsaantallen, 2017
Graasdierbedrijven
met melkvee

Fryslân

Graasdierbedrijven
zonder melkvee

Noord-Nederland

Akkerbouwbedrijven
Tuinbouwbedrijven

Nederland

Hokdierbedrijven
0%

20%

40%

60%

80%

Bron: CBS Landbouwtelling, bewerking Fryske Akademy.

Figuur 2.2b: Grondgebruik in de twee akkerbouwgemeenten
(Waadhoeke en Noardeast-Fryslân)
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100%
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Melkveehouderij nader bekeken
De melkveehouderij is de belangrijkste vorm van landbouw in de provincie Fryslân.
Naast een groot aandeel in het totaalaantal bedrijven nemen zij verreweg het grootste
deel van de cultuurgrond in Fryslân in beslag. Bovendien maken Friese melkveebedrijven een relatief groot aandeel uit van het Nederlandse totaal (15,6 procent in
2017). Dit aandeel is met 1,7 procent toegenomen sinds het jaar 2000. Melkveehouderijen zijn aanwezig in de gehele provincie, met uitzondering van het uiterste noorden
(de bouhoeke) dat voornamelijk een akkerbouwgebied is. Het grootste aandeel van
het totaalaantal melkveebedrijven is aanwezig in het zuidwesten en het zuidoosten
van de provincie.
Het aantal melkveebedrijven neemt echter sterk af. Tegelijkertijd worden de resterende bedrijven gemiddeld steeds groter. Deze trend is duidelijk aanwezig in Fryslân.
Terwijl in het jaar 2000 de provincie nog een kleine 4.000 melkveebedrijven had, is dit
aantal afgenomen tot minder dan 2.772 in 2017. In figuur 2.2c worden de trends op
Fries, Noord-Nederlands en Nederlands niveau met elkaar vergeleken. Hieruit kunnen
twee conclusies worden getrokken. Ten eerste dat in Fryslân (en dat gaat ook op voor
Noord-Nederland) het aantal melkveehouderijen minder snel afnam dan in Nederland
als geheel. Ten tweede, dat de afname in de afgelopen 10 jaar sterk is afgevlakt. In de
jaren 2000-2007 was de afname van het aantal bedrijven jaarlijks 3 a 4 procent. Sinds
2008 is de jaarlijkse daling aanzienlijk lager, onder de 2 procent (waarbij 2009 met 2,5
procent een uitschieter was). De afname van het aantal bedrijven hangt sterk samen
met schaalvergroting, waarbij de kleine bedrijven stoppen (vaak als er geen opvolger
is) en de overgebleven bedrijven uitbreiden.
Figuur 2.2c: Trend aantal melkveebedrijven (index 2000=100)
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Bron: CBS, bewerking Fryske Akademy.

Terwijl het aantal melkveehouderijen is afgenomen, werden de bedrijven groter. Sinds
2000 heeft de schaalvergroting, die al in de jaren 1960 van start ging, zich sterk
doorgezet. Schaalvergroting kan beschouwd worden als een bedrijfsstrategie die een
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reactie is op de vele veranderingen in de omgeving van het bedrijf. Ontwikkelingen op
de markt, bijvoorbeeld toenemende concurrentie, of het loslaten van prijssubsidies,
stimuleren bedrijven om de kostprijs te verlagen. Zij kunnen dit doen door schaalvergroting, waarbij de inzet van automatisering en innovaties, het mogelijk maken om
met dezelfde arbeidsinzet (en kosten) meer te produceren.7
Schaalvergroting in de melkveehouderij kan op verschillende wijzen worden aangeduid. Allereerst door te kijken naar het aantal melkkoeien per bedrijf. In Fryslân is het
aantal koeien per bedrijf tussen 2000 en 2016 bijna verdubbeld: van 65 naar 114. Deze
grote toename is te verklaren door de doorgaande mechanisering en automatisering
die het mogelijk maakten een groot bedrijf met geen of weinig personeel te draaien.
De afschaffing van het melkquotum in 2015 zorgde daarnaast voor nieuwe groeimogelijkheden. Voorheen waren melkveehouders gebonden aan een bepaalde jaarlijkse
melkproductie. Met het loslaten van het melkquotum hebben melkveehouders de
veestapel uitgebreid om zo de melkproductie op te kunnen voeren.
Figuur 2.2d: Aantal melkveehouderijen grootteklassen (naar aantal melkkoeien)
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Bron: CBS Maatwerktabel Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien, bewerking Fryske Akademy.

7 H. van der Meulen e.a.,
Schaalvergroting in de
land- en tuinbouw.
Effecten bij veehouderij
en glastuinbouw, LEI
(Den Haag: LEI, februari
2011).
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Opvallend is dat in Fryslân, evenals in Noord-Nederland, gemiddeld genomen meer
melkkoeien per bedrijf worden gehouden dan het Nederlandse gemiddelde. Dit is te
verklaren door de relatief gunstige productieomstandigheden in het noorden van het
land. Er is meer grond voorhanden en de grondprijzen zijn lager. Hierdoor is het
grondoppervlak per bedrijf aanzienlijk groter, waardoor het mogelijk is meer koeien te
houden dan in andere regio’s het geval is. Sinds 2000 nam het aantal grote en zeer
grote melkveebedrijven fors toe. Waar in 2000 bijna driekwart van de bedrijven minder
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dan 80 koeien hield, heeft nu 65 procent meer dan 80 koeien. In figuur 2.2d is deze
ontwikkeling weergegeven. Het aandeel bedrijven in de twee grootste grootteklassen
(180-250 koeien of meer dan 250 koeien) nam eveneens sterk toe. Het grote melkveebedrijf werd de afgelopen jaren van een marginaal verschijnsel tot een aanzienlijke
groep.

Biologische melkveehouderij
Een zeer klein deel van de Friese melkveebedrijven is biologisch. Deze veehouderijen
zijn gecertificeerd door Skal, een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op
biologische productie. Het gaat in Fryslân om een kleine 100 bedrijven in 2017. Dit is
4 procent van het totaalaantal melkveehouderijen. Dit is iets meer dan het aandeel
van het aantal biologische melkveehouderijen op het Nederlandse totaal. Het aantal
biologische melkveehouderijen neemt sinds 2015 plotseling snel toe: van 71 naar 99.8

Voedingsmiddelenindustrie
In figuur 2.2e zijn de vijftien grootste bedrijven voor zowel de voedingsindustrie, als
de groothandel en de categorie ‘overig’ in een kaart gezet. Hiermee krijgen we een
indruk van het soort bedrijven dat domineert in, onder andere, de voedings- en
levensmiddelenindustrie.
De voedingsmiddelenindustrie bestaat uit bedrijven die verbonden zijn met de primaire
productie doordat zij de door de landbouw geproduceerde grondstoffen verwerken.
Hierbij kan worden gedacht aan de verwerking van melk (zuivelfabrieken), vlees (o.a.
slachterijen), graanproducten (bakkerijen), en groenten en fruit (conservenindustrie,
verwerking van suikerbieten, aardappelverwerkend). Door deze verbinding met de
landbouw is het profiel van de Friese voedingsmiddelenindustrie deels bepaald door
het agrarisch profiel van de provincie. Met name in de zuivelindustrie is sprake van
regionaal-georiënteerde business to business relaties, waarbij een aanzienlijk deel van
de door Friese boeren geproduceerde melk in Fryslân verwerkt wordt.
De oriëntatie van de voedingsmiddelenindustrie is in toenemende mate internationaal.
De zuivelindustrie verwerkt niet alleen melk van Friese boeren, maar ook uit andere
provincies en uit Noord-Duitsland. Zuivelproducten worden over de hele wereld
geëxporteerd. Bij een ander deel van de voedingsmiddelenindustrie, zoals industriële
bakkerijen en koffie- en theeproducenten komen de grondstoffen van buiten de regio,
en worden na verwerking geëxporteerd.

8 CBS Landbouwtelling
9 Om precies te zijn 2,221
mensen (Werkgelegenheidsregister, Provincie
Fryslân).

De zuivelindustrie is de grootste speler in de Friese voedingsmiddelenindustrie (zie
figuur 2.2f). Ongeveer een derde van de werknemers in de Friese zuivelindustrie is
werkzaam bij een melkverwerkend bedrijf. Dit wordt verklaard door het grote belang
van de melkveehouderij in de provincie, die bovendien diepe historische wortels heeft.
In totaal staan er 14 bedrijven die melkproducten verwerken, die gezamenlijk werk
bieden aan ruim 2.200 mensen.9 De Nederlandse coöperatie FrieslandCampina is met
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Figuur 2.2e: Grootste bedrijven (op basis van werkgelegenheid)

vijf vestigingen (Dronrijp, Workum, Leeuwarden, Gerkesklooster, Wolvega) goed
vertegenwoordigd in Fryslân. Hier werkt ongeveer de helft van werknemers van de
totale werkgelegenheid in de Friese zuivelindustrie. Naast FrieslandCampina zijn ook
andere zuivelbedrijven, zoals Hochwald (Bolsward), A-Ware (Heerenveen), Vreugdenhil
(Scharsterbrug) in de provincie aanwezig die aan enkele honderden mensen werk
bieden.
Een goede tweede zijn de industriële bakkerijen die zich hebben toegelegd op de
productie van houdbare producten zoals koekjes en wafels. Het meest in het oog
springend is het ‘koekjescluster’ in Hallum. Hier zijn drie grote industriële bakkerijen
gevestigd: Hellema, Van der Meulen en Helwa. De bedrijven zijn gezamenlijk goed
voor een kleine 500 arbeidsplaatsen. Grote bakkerijen die brood produceren, zoals Van
der Zee in Garyp, zijn niet meegenomen. Deze bedrijven zijn in de databestanden lastig
onderscheiden van de kleinere bakkerijen die deel uitmaken van de detailhandel.
Naast de zuivelindustrie is het beeld van de voedingsmiddelenindustrie zeer divers. Bij
de grote bedrijven zijn er twee grote koffiebranderijen (Douwe Egberts in Joure en
United Coffee in Bolsward), slachterijen, een aardappelverwerker, een ijsproducent, en
een producent van kant-en-klaarmaaltijden.
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Bedrijven op de kaart (figuur 2.2e)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FrieslandCampina Nederland B.V.
FrieslandCampina Nederland B.V.
Jacobs Douwe Egberts NL B.V.
Frisia Food B.V.
Hellema Hallum B.V.
Hochwald Foods Nederland B.V.
BRF B.V.
United Coffee
Marine Harvest Sterk B.V.
Holiday Ice B.V.
Continental Candy Industries B.V.

Leeuwarden
Wolvega
Joure
Haulerwijk
Hallum
Bolsward
Oosterwolde
Bolsward
Lemmer
Sint Nicolaasga
Drachten

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Sonac Burgum B.V.
Smeshing B.V.
FanoFineFood
Lamb Weston Meijer Vestiging Oosterbierum
O. Smeding en Zoon B.V.
LIDL HEERENVEEN
Body & Fit Sportsnutrition B.V.
ActiFood B.V.
Sligro
Friesche Banketcentrale Bergsma Makkum
Makro Zelfbedieningsgroothandel
Koninklijke CSK Food Enrichment C.V.
Aldi Drachten B.V.
Pieterpikzonen B.V.
Handelmij. v/h Fa. Yme Kuiper
Weidenaar Retail B.V.
Heineken Brouwerijen
Meromar Seafoods B.V.
Van Ruiten Food
Tetra Pak Cheese and Powder Systems B.V.
HZPC Research B.V.
Royal De Boer Stalinrichtingen B.V.
Miedema
Machinefabriek Bijlsma B.V.
SRI
Jongia N.V.
DMT Milieutechnologie B.V.
Ecostyle B.V.
Roestvaststaalindustrie Westra B.V.
Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek B.V.
Machine- en Apparatenfabriek Berco B.V.
Dero Groep Joure B.V.
Wifo-Anema B.V.
Eurofins Food Testing Netherlands B.V.

Sumar
St.-Annaparochie
Oosterwolde
Klooster Lidlum
St.-Annaparochie
Heerenveen
Heerenveen
Oosterwolde
Drachten-Azeven
Franeker
Leeuwarden
Leeuwarden
Drachten
Luinjeberd
Heerenveen
Dokkum
Drachten-Azeven
Harlingen
Leeuwarden
Heerenveen
Metslawier
Leeuwarden
Winsum
Franeker
Feanwâlden
Leeuwarden
Joure
Oosterwolde
Elahuizen
Feanwâlden
IJlst
Joure
Ferwert
Heerenveen
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Figuur 2.2f: Voedingsmiddelenindustrie in Fryslân, 2017
Groep

Bedrijven

Werknemers

Gemiddeld aantal
werknemers per bedrijf

Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)

14

2.221

159

Vervaardiging van houdbaar
banketbakkerswerk

14

703

50

Slachterijen en vleesverwerking

11

580

53

7

412

59

10

322

32

Verwerking van aardappels,
groente en fruit
Dranken en tabak
Visverwerking

6

276

46

Veevoer en diervoeders

10

161

16

Vervaardiging van meel

6

147

25

Vervaardiging van plantaardige
en dierlijke olieën en vetten

4

88

22

Overige voedingsmiddelen

14

1.227

88

Totaal

82

4.910

Opmerking: bakkerijen zijn weggelaten (1071) omdat deze overwegend de detailhandel vertegenwoordigen.
Bron: Werkgelegenheidsregister, Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

Groothandel en categorie ‘overig’
De derde groep van bedrijven in de agri-foodsector is zeer divers, zoals te zien is in
figuur 2.2g. Het zijn bedrijven die deel uitmaken van de ‘keten’: groothandels, toeleveranciers, fabrikanten van machines en onderzoeksinstellingen. Groothandels
vormen in veel gevallen de schakel tussen voedselproducten en de consument. Vaak
zijn deze bedrijven distributiecentra van supermarkten of leveranciers aan horecabedrijven. Een deel van de bedrijven zijn toeleveranciers aan de landbouw en verwerkende industrie. Een voorbeeld is CSK Food Enrichment, een in Fryslân geworteld bedrijf
dat al in 1905 is opgericht. CSK houdt zich voornamelijk bezig met de productie en
ontwikkeling van ingrediënten voor de zuivelindustrie. Daarnaast bevinden zich in
Fryslân verschillende machinefabrieken en (roestvrij)staalbedrijven die produceren voor
de landbouw en de verwerkende industrie. Ten slotte kan HZPC Research genoemd
worden. Het is een internationaal leidend bedrijf in de ontwikkeling en handel van
pootaardappelen.
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Figuur 2.2g: Aantal groothandels en toeleverende bedrijven, 2017
Bedrijven

Werknemers

Groothandel in landbouwproducten en levende
dieren

127

440

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

379

4.177

Overige groothandels

16

105

Vervaardiging van machines voor de landbouw

21

611

Vervaardiging van machines voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie

14

314

Speur-/ontwikkelingswerk Agri&Food

90

280

Veterinaire dienstverlening

15

459

Handelsbemiddeling landbouwproducten

45

90

Handelsbemiddeling in de voedings- en genotmiddelenindustrie

41

53

Overig ondersteunende bedrijven

17

117

765

6.646

Totaal
Bron: Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

2.3		 Economische prestaties
Economische prestaties kunnen het beste gemeten worden in termen van toegevoegde
waarde, oftewel de waarde die wordt gecreëerd door agrarische producten en hun
verwerking in de voedsel- en levensmiddelenindustrie. Deze cijfers zullen, onder
voorbehoud van beschikbaarheid, in de tweede Agri&Food Scan Fryslân door RaboResearch gepresenteerd en mede geanalyseerd worden. Hieronder worden op basis
van secundaire data alvast enkele prestaties in Fryslân gemarkeerd.

Aanpassingen in de bedrijfsvoering
Agrarische ondernemers in Fryslân passen hun bedrijfsvoering voortvarend aan. Er is
toenemende aandacht voor duurzame productie. Fryslân bekleedt onder de Nederlandse provincie de derde plaats qua aandeel van biologische landbouwbedrijven. In alle
bedrijfstypen is het aandeel van biologische landbouwbedrijven in Fryslân volgens het
CBS groter dan gemiddeld, behalve in de hokdierteelt en tuinbouw onder glas. Het CBS
definieert biologische landbouw als ‘een productiewijze in de land- en tuinbouw,
waarbij geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt,
maar organische mest en biologische gewasbeschermingsmethoden. Daarnaast zijn er
onder andere voorschriften bij het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen voor
het vee. Ook dient er voor het vee uitloopmogelijkheid te zijn’.
Qua aandeel van verbrede landbouw bevindt Fryslân zich weliswaar in de middenmoot
van de Nederlandse provincies, maar op het gebied van natuurlijk landschapsbeheer is
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de provincie met afstand koploper (figuur 2.3a). In de productie van energie neemt
Fryslân achter Flevoland de tweede plaats in. Onder verbrede landbouw verstaat het
CBS ‘activiteiten van het agrarisch bedrijf die niet tot de primaire agrarische productie
worden gerekend en waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare productiemiddelen van het bedrijf (grond, arbeid, kapitaal, kennis). Het accent ligt daarbij op de
extra mogelijkheden voor boeren om een inkomen te verwerven. Voorbeelden van
verbreding zijn verkoop aan huis, stalling van goederen of dieren, agrotoerisme,
verwerking van landbouwproducten en zorglandbouw’.
Figuur 2.3a: Aandeel landbouwbedrijven met verbrede activiteit in Fryslân t.o.v.
Nederland, 2017
Energieproductie
Boerderij-educatie
Agrarische kinderopvang
Agrarisch landschapsbeheer
Loonwerk voor derden
Aquacultuur

Gemiddelde Nederland

Zorglandbouw
Verwerking landbouwproducten
Agrotoerisme
Stalling van goederen of dieren
Verkoop aan huis
Gemiddeld

%
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Bron: CBS, bewerking RaboResearch.

2.4		 Arbeidsmarkt & Onderwijs

10 Werkgelegenheidsregister, Provincie
Fryslân.
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De agri-foodsector was in 2017 goed voor 28.548 banen, dat is 10 procent van de totale
werkgelegenheid in Fryslân. In §2.1 bleek al dat de werkgelegenheid in de agri-foodsector sinds 2000 is gedaald. Sinds 2011 is de werkgelegenheid echter licht toegenomen
met 3 procent.10 Naast deze algemene trend zijn verschillende interessante ontwikkelingen en belangrijke uitdagingen te constateren. Zo veranderen in recente jaren de
eisen die aan werknemers gesteld worden snel. Vergaande automatisering heeft het
werk in de voedingsmiddelenindustrie sterk veranderd. Nieuwe eisen aan werknemers
hebben tot gevolg dat het onderwijs hierbij moet aansluiten. In deze paragraaf wordt
een analyse gegeven van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, waarbij op deze
verschillende aspecten nader wordt ingegaan.
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Ontwikkeling werkgelegenheid
In figuur 2.4a is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de agri-foodsector
weergegeven. De totale werkgelegenheid is sinds 2000 afgenomen van een krappe
34.000 arbeidsplaatsen naar 28.548 arbeidsplaatsen in 2017. De daling is toe te schrijven aan de subsector landbouw waarbinnen de werkgelegenheid met 27 procent
afnam. Deze aanzienlijke daling is vooral te verklaren door de sterke afname van het
aantal landbouwbedrijven, met name in de jaren 2000. Vanaf 2008 stabiliseert de
afname van het aantal landbouwbedrijven, en neemt de agrarische werkgelegenheid
ook minder sterk af. De schaalvergroting in de landbouw gaat vanaf 2010 dus niet
gepaard gaat met een afnemende werkgelegenheid op agrarische bedrijven. De
werkgelegenheid bij de dienstverlenende bedrijven in de landbouw (loonbedrijven) is
eveneens stabiel.
In de overige subsectoren van de Agri&Food daalde de werkgelegenheid in de jaren
2000 eveneens. Maar in de voedings- en genotmiddelenindustrie is de werkgelegenheid sinds 2006 met enkele honderden arbeidsplaatsen gegroeid. Dit is opvallend,
omdat deze groei deels samenvalt met de periode van de economische crisis (c.20082011). De toegenomen werkgelegenheid hangt grotendeels samen met de oprichting
van nieuwe bedrijven. Het grootste aandeel van de groei kwam voor rekening van de
zuivelindustrie. Dit hangt samen met de groei van de melkhoeveelheid door het
loslaten van het melkquotum in 2015. In reactie daarop kwam een groot aantal
investeringen tot stand.
Figuur 2.4a: Ontwikkeling werkgelegenheid in de Friese agri-foodsector
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Bron: Werkgelegenheidsregister, Provincie Fryslân /LISA, bewerking Fryske Akademy.
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Figuur 2.4b: Ontwikkeling werkgelegenheid in de Friese voedings- en
genotsmiddelenindustrie
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Bron: Werkgelegenheidsregister, Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

Mbo: stijgers en dalers
Als gevolg van voortschrijdende automatisering en schaalvergroting in de agri-foodsector wordt het werk complexer. Bovendien speelt in de landbouwsector het opvolgingsvraagstuk: het blijkt steeds lastiger om een opvolger voor de agrarische familiebedrijven te vinden. Op basis van bestaand onderzoek is het lastig om een beeld te krijgen
van de precieze behoeften van ondernemers. In de voedingsmiddelenindustrie is in
toenemende mate behoefte aan hoogopgeleide medewerkers. Striktere kwaliteitseisen
en de automatisering maken dat hoofdwerk steeds belangrijker wordt. Een deel van de
bedrijven heeft moeite om hoogopgeleid personeel te vinden.11
11 Economische vitaliteitsscan NoordoostFryslân 2017.
Proeftuineditie,
Provincie Fryslân
en Fryske Akademy,
2017, 33-34.
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De instroom en uitstroom in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs geven een
indruk van toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wanneer de instroom bij
opleidingen in bepaalde sectoren structureel daalt, zullen bij aanhoudende of toenemende vraag in de toekomst tekorten op de arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Voor de
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belangrijkste sectoren en opleidingen in de agri-foodsector is nagegaan wat de in- en
uitstroom over de jaren 2012-2017 was.
De middelbare beroepsopleidingen voor de agri-foodsector worden in Fryslân verzorgd
door het Nordwin College, voorheen het AOC Friesland. Het Nordwin College heeft vier
vestigingen waar mbo-opleidingen worden aangeboden: Buitenpost, Heerenveen,
Sneek en Leeuwarden. In 2017 namen ruim 1.500 studenten deel aan een opleiding aan
het Nordwin, hetgeen een daling was van ruim 6 procent ten opzichte van 2016. Over
de jaren 2013-2017 is echter geen stijgende of dalende trend zichtbaar; de meest recente daling lijkt vooralsnog niet structureel van aard.
Uit de studentaantallen voor belangrijke agri-foodopleidingen komt een divers beeld
naar voren (zie figuur 2.4c). Over het algemeen bezien blijven de studentenaantallen
op peil, al zijn er toe- en afnames per jaar. Met name de melkveehouderij is in 2017
sterk gedaald.
Figuur 2.4c: Studentenaantallen agri-foodopleidingen in Fryslân
2012
Totaal aantal
studenten Nordwin

2013

2014

2015

2016

2017

1.377 1.556 1.650

1.633

1.672

1.538

Kwalificatiecodes
opleidingen

Voedingsmiddelenindustrie

177

205

245

215

228

287

97340; 97380;
97475; 97520;
97541; 97542;
97797; 95774;
25252; 25260;
25460; 25461;
25462; 25463

Melkveehouderij

316

241

260

301

237

93

97054; 97363;
97703; 97713

Akker-/tuinbouw

28

32

34

37

44

38

97034;
97200;97660;
97670; 97681;
25431; 25234

Bron: DUO.

Hbo: lichte reden tot zorg
Landelijk gezien is er een stijgende vraag naar agri-foodopleidingen op het hbo.12
Binnen het domein ‘Landbouw en natuurlijke omgeving’, waartoe de opleidingen voor
de agri-foodsector gerekend kunnen worden, was de toename in de laatste vijf jaar
fors hoger dan de algemene ontwikkeling in het hbo. Het aantal studenten in het
agri-fooddomein nam in Nederland toe van een kleine 10.000 naar ruim 12.000
studenten, een toename van 22 procent.13
12 CBS Statline.
13 DUO Open data.
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In Fryslân biedt Van Hall Larenstein diverse hbo-opleidingen voor de agri-foodsector.
De school heeft een bovenregionale oriëntatie en trekt veel studenten van buiten de
provinciegrenzen. Niettemin kunnen de trends in studentenaantallen van de jaren
2014-2017 een idee geven van de toekomstige ontwikkeling van het aantal hoogopgeleiden dat de arbeidsmarkt van de agri-foodsector in Fryslân zal betreden.
Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen vier trends: structureel dalende
studentenaantallen, fluctuerende aantallen, min of meer constante aantallen en
structureel stijgende studentenaantallen. Bij een aantal opleidingen is sprake van een
licht dalende trend van het aantal aanmeldingen. Het gaat om bedrijfskunde en
agribusiness, biotechnologie, dier- en veehouderij, kust- en zeemanagement, en
milieukunde.
Deze dalende instroom van studenten is reden tot lichte zorg. In een onderzoek naar
de Noord-Nederlandse agrosector waarschuwde Wageningen Universiteit dat in de
komende 15-20 jaar de opvolging van 3.500 bedrijven in ons landsdeel Noord-Nederland onzeker is, door gebrek aan een opvolger.14 Hieruit blijkt dat de structuur van
agrarische familiebedrijven onder druk staat en alumni van het ‘groene’ hbo kunnen
helpen om deze druk te verlichten. Zij zijn, overigens net als mbo-alumni, de potentiële
bedrijfsopvolgers van de toekomst. Het verdient daarom aanbeveling om het probleem
van de bedrijfsopvolging te adresseren in nauwe samenhang met de populariteit van
het groene onderwijs.

Figuur 2.4d: Inschrijvingen eerstejaars, bacheloropleidingen Van Hall Larenstein
Leeuwarden
2014

2015

2016

2017

Trend

54

32

39

36

daalt

106

117

98

71

daalt

63

52

55

42

daalt

174

177

178

176

constant

Kust- en zeemanagement

88

57

48

78

daalt

Management van de leefomgeving

27

44

42

28 fluctueert

Milieukunde

48

46

37

35

daalt

7

16

8

11

constant

Tuinbouw en akkerbouw

12

23

13

26 fluctueert

Voedingsmiddelentechnologie Leeuwarden

56

53

62

61 fluctueert

Bedrijfskunde en agribusiness Leeuwarden
Biotechnologie
Dier- en veehouderij
Diermanagement

Milieukunde deeltijd

Bron: Van Hall Larenstein, bewerking Fryske Akademy.

14 WUR 2017.

32

Cijfers, trends en ontwikkelingen in de Friese landbouw en verwerkende industrie

H3
Agri&Food in beleid en
maatschappij
De agri-foodsector is onderdeel van een breed maatschappelijk krachtenveld. In dit
hoofdstuk wordt dit krachtenveld bekeken. In de eerste paragraaf staan de opvattingen van de Friese burgers centraal, waarbij we ons baseren op een door het Fries
Sociaal Planbureau (FSP) gehouden enquête. In de tweede paragraaf wordt nader
ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in het agri-foodbeleid. Het hoofdstuk
sluit af met een slotbeschouwing waarin we kort naar de toekomst kijken.

3.1		 Het imago van de sector is goed
Medio 2018 heeft het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in samenwerking met de Fryske
Akademy een vragenlijst uitgezet naar 3.500 Friese burgers. Uit dit Friese burgerpanel,
opgezet en onderhouden door het FSP, komt een positief beeld ten opzichte van de
landbouw en verwerkende industrie naar voren. Een meerderheid van de 1.800
respondenten voelt zich betrokken bij de Agri&Food en wil zich inzetten voor de
ontwikkeling van de sector.

Betrokkenheid en bekendheid
Het burgerpanel is gevraagd te reageren op verschillende stellingen over de landbouw
in Fryslân. In figuur 3.1a staan stellingen en reacties weergegeven. Het merendeel van
de respondenten vindt dat boeren een belangrijk deel van de Friese identiteit vormen
en dat de boeren deel uitmaken van het Friese landschap. Ook vindt het merendeel
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boeren belangrijk voor de Nederlandse economie. Van de respondenten is 68 procent
trots op de Friese boeren. De Friezen staan dus overwegend positief tegenover de
Friese boeren. Bijna de helft van de bevraagden vindt het belangrijk dat boerenbedrijven in de toekomst kunnen groeien, iets meer dan een kwart is neutraal en bijna een
kwart oneens of zeer oneens.
Bij de stellingen ‘Boeren geven meer om geld dan om natuur’, ‘Boeren vinden productie belangrijker dan het welzijn van dieren’ en ‘De media zorgt voor negatieve beeldvorming van boeren’ geeft steeds een derde van de bevraagden aan neutraal te zijn.
Dit is een groter aandeel dan bij de andere stellingen. Bijna de helft van het panel is
van mening dat boeren productie niet belangrijker vinden dan het welzijn van dieren.
Opvallend is dat bijna de helft van het burgerpanel vindt dat de media voor een
negatieve beeldvorming over boeren zorgen.
Figuur 3.1a: Meningen van Friezen over functies van de Friese landbouw
Boeren vormen een belangrijk deel van de Friese identiteit
Ik ben trots op de Friese boeren
Het is belangrijk dat boerenbedrijven ook in de toekomst kunnen groeien
Boeren zijn belangrijk voor de Nederlandse economie
Boeren geven meer om geld dan om de natuur
Boeren maken deel uit van het Friese landschap
Boeren vinden productie belangrijker dan het welzijn van dieren
De media zorgen voor negatieve beeldvorming van boeren
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Weet niet/geen mening

Zeer oneens

Oneens

Neutraal

Eens

Zeer eens

Bron: Panel Fryslân (FSP), juni 2018.

Landschap
Het Friese landschap is onderwerp van een fel maatschappelijk debat. De afgelopen
decennia laten een kritiek op de doelmatige inrichting van het landschap zien. Er
wordt een verlies aan landschappelijke kwaliteit ervaren. Daarnaast zijn er zorgen over
de biodiversiteit. De felheid in het debat hangen nauw samen met de sterke verbondenheid die burgers voelen met het Friese landschap. Gemiddeld geven de bevraagden
hun verbondenheid met het Friese landschap een 7,8. In totaal geeft 85 procent hun
verbondenheid met het Friese landschap een 7 of hoger. Tegelijkertijd vindt ruim 80
procent van de Friese burgers de voedselvoorziening een belangrijke of heel belangrijke functie van het landschap (zie figuur 3.1b)
Uit de resultaten blijkt dat Friezen graag zien dat uiteenlopende functies een plek
vinden in het landschap, met ‘leefomgeving van dieren en planten’ en ‘mooi om naar
te kijken’ als hoogstgewaardeerde categorieën. Sommige functies staan op gespannen
voet met elkaar, zoals ook zal blijken uit paragrafen 3.2 en 3.3. Zo kan het realiseren
van een geschikte leefomgeving voor dieren en planten op gespannen voet staan met
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Figuur 3.1b: Mening van Friezen over het belang van bepaalde functies van het
landschap
Leefomgeving van dieren en planten
Inkomen van de boer
Recreatieplek
Voedselvoorziening voor mensen
Woonplek voor mensen
Bepalend voor (lokale) identiteit
Mooi om naar te kijken, te genieten
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Bron: Panel Fryslân (FSP), juni 2018.

een bedrijfsvoering die een goed inkomen van de boer garandeert. Het combineren
van verschillende functies in het landschap is een belangrijke uitdaging voor de
toekomst.
Van alle deelnemers aan het burgerpanel geeft 86 procent een 7 of hoger aan het
Friese landschap. Gemiddeld waarderen de inwoners van Fryslân hun landschap met
een 7,7. Het burgerpanel werd ook gevraagd wie zij het meest verantwoordelijk vinden
voor het behoud van biodiversiteit in het Friese landschap. Het was mogelijk meerdere
verantwoordelijken aan te wijzen.
Figuur 3.1c: Verantwoordelijkheid voor het Friese landschap
De boer
De consument
Supermarkt
Levensmiddelenindustrie
Ondernemers
Nederlandse overheid
Provincie Fryslân
Natuur- en milieuorganisaties
Onderwijsinstellingen
Waterschap/Wetterskip Fryslân
Niemand, dit is niet nodig
Een andere partij
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Bron: Panel Fryslân (FSP), juni 2018.
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De Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Nederlandse overheid scoren allemaal
hoog (respectievelijk 83, 60 en 58 procent). Ook natuur- en milieuorganisaties worden
vaker (55 procent) als (mede)verantwoordelijke gezien. Ten aanzien van de agrarische
keten vindt 64 procent dat de boer (mede) verantwoordelijk is voor het behoud van
biodiversiteit in het Friese landschap. Bijna de helft vindt dat consumenten (mede)
verantwoordelijk zijn. Ongeveer 30 procent vindt dat de levensmiddelenindustrie
(mede) verantwoordelijk is en maar 17 procent vindt dat ten aanzien van de supermarkten.
In 2019 vinden er Provinciale Statenverkiezingen plaats in Fryslân. Het burgerpanel
werd gevraagd in hoeverre zij het belangrijk vinden om op een partij te stemmen die
duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Van de deelnemers vindt het merendeel (63 procent) het belangrijk dat de partij waarop zij tijdens de Provinciale Statenverkiezingen gaan stemmen zich erg bezighoudt met duurzaamheid. Nog bijna 30
procent geeft aan dat zij dit niet onbelangrijk maar ook niet belangrijk vinden. Slechts
een klein deel van 7,4 procent vindt duurzaamheid onbelangrijk of heel onbelangrijk.

3.2		 Agri-foodbeleid in vogelvlucht
De hedendaagse aandacht voor duurzame voedselproductie is niet nieuw. Een blik over
de schouder leert dat de agri-foodsector al langere tijd op de politieke agenda staat.
De zoektocht naar een betere balans tussen economie en ecologie is al sinds de jaren
zeventig gaande. In deze paragraaf stippen we belangrijke ontwikkelingen in het
agri-foodbeleid sinds die tijd aan. We doen dat op drie niveaus: Europees, nationaal en
provinciaal. De tijdbalk op pagina’s 38-39 geeft een indruk van de belangrijke beleidsnota’s. Deze vogelvlucht moet helpen bij het besef dat het meest recente beleid in een
langere traditie staat.

Europees landbouwbeleid
In de jaren zestig werd landbouw het belangrijkste Europese beleidsterrein. Onder het
mom van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd de landbouw strak
aangestuurd door prijsregulatie. Het productieve succes daarvan is alom bekend:
overproductie met als beeldbepalende iconen de boterbergen en melkplassen. In 1984
werden productiebeperkingen opgelegd in de melkveehouderij. Iedere boer kreeg
een productieplafond toegewezen (melkquotum). Vanaf begin jaren negentig werd
het gemeenschappelijk landbouwbeleid gebruikt om te sturen op doelen als verduurzaming en leefbaarheid van rurale gebieden. Iedere zeven jaar werden nieuwe subsidieregelingen bekendgemaakt.
Tijdens de huidige periode (2014-2020) bestaat het GLB uit drie componenten: directe
betalingen aan boeren, marktordening en plattelandsontwikkeling. Het beleid wordt
in grote lijnen in Brussel bepaald, waarbij Nederland als lidstaat accenten legt in de
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uitvoering. De eis vanuit Brussel is dat landbouwbedrijven die betalingen uit het GLB
willen ontvangen, vergroeningsmaatregelen treffen zoals het behoud van blijvend
grasland. De contouren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode
2021-2028 zijn eind 2017 bekend geworden. Er zal een inkrimping plaatsvinden van
directe inkomenssteun aan boeren. De lidstaten krijgen daarnaast meer ruimte om het
beleid in te vullen. En een groter deel van het budget zal worden besteed aan verduurzaming van de landbouw.

Vergroening in Nederland
De in 1975 uitgebrachte Relatienota markeert een nieuwe richting in het Nederlandse
plattelandsbeleid. De nota besteedde als eerste rijksnota veel aandacht aan de impact
van landbouw op de ‘natuurlijke omgeving’. Zo werd genoemd dat de intensieve
grondbewerking en een lagere waterstand de biodiversiteit nadelig beïnvloedde.
De Relatienota gaf een nieuwe rol aan de agrariër: die van natuurbeheerder. Onder
het mom van beheersovereenkomsten kregen agrariërs een vergoeding voor het
stimuleren van biodiversiteit.
In de jaren negentig werd een volgende stap gezet. Het Natuurbeleidsplan (1990)
beoogde een integrale visie te geven voor het natuurbeleid van de komende dertig
jaar. Centraal in het plan stond de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): een aaneengesloten gebied waarin natuur de ruimte moest krijgen. Het doel was waardevolle
natuurgebieden met elkaar te verbinden door middel van verbindingszones. Het beleid
sloot aan bij het Europese Natura 2000-beleid. Om dit te realiseren diende land te
worden aangeworven, met name door aankoop van agrarisch terrein. Vanaf 2011 ging
het natuurbeleid op de schop. De uitvoering van het natuurbeleid werd gedecentraliseerd van het rijk naar de provinciale overheden.15

Agri&Food als topsector: kennis en innovatiebeleid

15 Onderhandelingsakkoord decentralisatie
natuur, 20 september
2011.
16 Ministerie van
Economische Zaken,
Landbouw en
Innovatie, ‘Naar de
top: de hoofdlijnen van
het nieuwe
bedrijfslevenbeleid’,
Gedrukte Stukken
Tweede Kamer,
vergaderjaar
2010-2011, nr. 32637,
ondernr. 1 (Den Haag,
4 februari 2011).

Het vermaarde ‘OVO drieluik’ (onderzoek, voorlichting en onderwijs) werd in de jaren
tachtig uitgekleed. Onder invloed van privatiseringsdrang en deregulering trok de
overheid zich terug. In het afgelopen decennium vult de rijksoverheid een deel van
haar oude takenpakket op een nieuwe manier in. Met het topsectorenbeleid, later
bedrijfslevenbeleid geheten, wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie van sterke
sectoren, waaronder ook de agri-sector. Topsectoren kenmerken zich door ‘een sterke
markt- en exportpositie, een stevige kennisintensiteit, intensieve samenwerking tussen
ondernemers en kennisinstellingen en de potentie een innovatieve bijdrage aan
maatschappelijke uitdagingen te leveren’.16 In de praktijk kunnen bedrijven aanspraak
maken op de subsidiëring van innovatieprojecten.

Provincie Fryslân
Ook Fryslân wil economische ontwikkeling verenigen met andere maatschappelijke
belangen, zoals een leefbaar platteland, verbetering van de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. In het provinciaal beleid wordt een brede definitie van duurzaamheid gehanteerd: duurzaamheid bestaat uit het op lange termijn vasthouden van

37

Nederland en Europa
Natuurbeleidsplan

Relatienota

Ecologische Hoofdstructuur (EHS):
Het natuurbeleidsplan introduceerde
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economische ontwikkeling (‘profit’), een leefbare omgeving (‘people’) en instandhouding van de omgevingskwaliteit (‘planet’).17 In de tijdbalk zien we dat ook de provinciale overheid sinds de jaren negentig natuur- en milieubeleid voert. Belangrijke thema’s
in dit beleid zijn de stand van de weidevogels en het veenweidegebied.

Provinciaal kennisbeleid
Samenhangend met het streven naar een duurzame landbouw participeert de provincie Fryslân actief in de AgroAgenda Noord-Nederland. Deze agenda werd in 2016
ondertekend door onder andere de gedeputeerden van de drie noordelijke provincies,
en vertegenwoordigers van LTO Noord, de agro-industrie, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en kennisinstellingen.18 Doel van de agenda is de kaders te schetsen
waarbinnen projecten vanuit het GLB-budget worden gesubsidieerd. De kaders werden
geformuleerd in een vijftal programmalijnen:
1.
2.
3.
4.
5.

duurzame primaire productie;
meer toegevoegde waarde in de keten;
landbouw en omgeving;
infrastructuur;
kennisnetwerk.

De AgroAgenda stimuleert verschillende projecten waaronder Potato Valley, een
netwerkorganisatie voor de (poot)aardappelteelt in Noord-Nederland. Voor de melkveehouderij werd de zogeheten versnellingsagenda opgesteld, waarin vele projecten
deelnemen die inzetten op innovatie en verduurzaming.

17 Streekplan Fryslân 2007.
Om de kwaliteit fan de
romte, Provinciale Staten
van Fryslân (13 december
2006) 3.
18 AgroAgenda NoordNederland, 2016 (http://
www.agroagendann.nl/
wp-content/uploads/
2017/11/7-AgroAgendaNoord-Nederland.pdf
(geraadpleegd: 28
september 2018)).
19 Brief van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale
Staten Fryslân,
1 december 2016.
20 Plan van aanpak Dairy
Valley, 2016 (bijlage bij
Brief van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale
Staten Fryslân, 1
december 2016).
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Het kennisnetwerk rond Agri&Food kreeg in 2010 een extra stimulans toen het besluit
viel de Dairy Campus in Fryslân te vestigen. De Campus komt voort uit een fusie van
verschillende proefboerderijen voor de melkveehouderij van Wageningen Universiteit
(WUR), en wordt gefinancierd door een breed gedragen consortium van geldschieters.
Op de Dairy Campus vindt onderzoek naar innovatie in de melkveehouderij plaats.
Tevens wordt de Campus gebruikt als faciliteit voor onderwijs van Van Hall Larenstein,
Nordwin College en de WUR.
In 2013 is bovendien het initiatief genomen tot Dairy Chain Friesland. Doel is het opzetten van een onderwijslijn voor de zuivelindustrie in Fryslân. In januari 2017 ging het
initiatief Dairy Valley van start. Het doel is ‘de vele partijen in de Agri-business en
Zuivel bij elkaar te brengen en het organiserend vermogen te versterken.’19 Fryslân
streeft de vorming van een ecosysteem na waarin innovaties in de zuivelsector kunnen
plaatsvinden door interacties tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het
punt op de horizon is om over tien jaar de meest duurzame en renderende zuivelketen
ter wereld te realiseren.20
Natuurinclusieve landbouw vormt eveneens een centraal punt. In de definitie van de
provincie Fryslân gaat het hier over het versterken van de biodiversiteit, het in stand
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houden of bevorderen van cultuurlandschappen, en het verminderen van emissies om
zo de negatieve invloed op de natuurlijke omgeving de verkleinen.21 Het is nog
onduidelijk hoe een natuurinclusieve landbouw eruit zal zien. Het is nieuw terrein. Om
meer kennis en ervaring op te bouwen, lopen momenteel verschillende initiatieven. In
september 2016 werd op initiatief van Kening fan ’e Greide en de provincie Fryslân een
Living lab natuurinclusieve landbouw opgezet. Het lab heeft tot doel om door middel
van onderzoeksprojecten in de praktijk de transitie naar natuurinclusieve landbouw te
ondersteunen. Inmiddels worden verschillende projecten uitgevoerd waarbij wordt
samengewerkt tussen melkveehouders en partners zoals onderwijsinstelling Van Hall
Larenstein.22
De toekomst brengt nog meer activiteiten op het vlak van natuurinclusieve landbouw.
In september 2018 is gezamenlijk door de drie noordelijke provincies een regiodeal
natuurinclusieve landbouw opgesteld. Het gaat om een aanvraag voor een rijksbudget
voor regionale economische ontwikkeling. Het streven is te komen tot een vorm van
landbouw ‘die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en economisch én ecologisch rendeert.’
Naast een ketengerichte benadering, die deels al wordt toegepast met bijvoorbeeld
de Versnellingsagenda Melkveehouderij, is het plan om tevens in te zetten op een
gebiedsgerichte ontwikkeling. Voor een aantal deelgebieden wordt een specifieke
aanpak ontwikkeld. Voor Fryslân zijn dit de veen- en kleiweidegebieden en de
Waddeneilanden. Binnen deze gebieden krijgen alle betrokken grondgebruikers een
rol in het realiseren van de ambities, zoals waterschappen, boeren, natuurbeheerders
en gemeenten.23 Vooruitlopend op deze ontwikkelingen bereiden de drie belangrijkste
gemeenten in het klei- en veenweidegebied (Leeuwarden, Súdwest Fryslân en
De Fryske Marren) een gezamenlijke visie voor.
21 Beleidsbrief. Naar een
duurzame landbouw in
Fryslân, provincie Fryslân,
https://www.fryslan.frl/
document.php?m=7&fileid=33241&f=e3cfc1bd04457d163670be35c9fbc5e2&attachment=0
(geraadpleegd: 1
oktober 2018).
22 Living Lab Natuurinclusieve veehouderij,
projectplan 13 juli 2016;
Tweede Voortgangsrapportage Natuur,
Interprovinciaal overleg
(2017).
23 Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.
Noord-Nederland als
koploper voor een
duurzaam platteland,
juni 2018.
24 Beleidsbrief. Naar een
duurzame landbouw in
Fryslân, provincie Fryslân,
juni 2018.

3.3		 Tot slot: beleven we werkelijk een beleidsomslag?
De laatste jaren is er in toenemende mate kritiek op de milieu-impact van de
agri-foodsector. Er wordt gewezen op het verlies van biodiversiteit, emissies (nitraat,
fosfaat, CO²), en de risico’s van intensivering op de lange termijn. In recente beleidsnota’s worden de uitdagingen rondom duurzaamheid benadrukt en wordt gepleit voor
een omslag in de productiewijze.24 In september 2018 verscheen een visie van minister
van Landbouw Carola Schouten. De visie pleit voor kringlooplandbouw, waarbij de
kringlopen van stoffen zoveel mogelijk gesloten worden. Tegelijkertijd dienen boeren,
tuinders en vissers een goed inkomen te ontvangen. De Provincie Fryslân publiceerde
dit jaar een beleidsbrief met als titel Naar een duurzame landbouw in Fryslân. De brief
is een herijking van het landbouwbeleid en spreekt de ambitie uit om te komen tot een
duurzame landbouw die zowel goed is voor de economische ontwikkeling als voor
ecologie.

41

Agri&Foodscan Fryslân 2018

De blik over onze schouder (§3.2) leert dat er sinds de jaren zeventig talloze nota’s zijn
verschenen waarin de balans tussen economische en ecologische belangen werden
afgewogen. Ook de maatschappelijke kritiek op de intensivering in de landbouw
begon decennia terug. Het natuur- en milieubeleid dat sindsdien tot stand is gekomen,
heeft bijgedragen aan een betere leefomgeving. De Ecologische Hoofdstructuur heeft
geresulteerd in een uitbreiding van bestaande natuurgebieden. Door milieuwetgeving
is de vervuiling over het algemeen minder omvangrijk dan in de jaren zeventig en
tachtig. De voedingsmiddelenindustrie heeft een groot aantal maatregelen in gang
gezet om uitstoot en energieverbruik te beperken. Tegelijkertijd zijn de intensivering
en schaalvergroting in de landbouw voortgeschreden. De biodiversiteit is mede
hierdoor afgenomen en de milieudruk is op een aantal fronten gelijk gebleven of
toegenomen.
De laatste jaren is het belang van duurzaamheid meer benadrukt dan ooit. De recent
verschenen nota’s beloven veel, maar zal dit nu wèl leiden tot een duurzame oplossing? De roep om een meer duurzame landbouw onder consumenten neemt toe.
Tegelijkertijd zal veel afhangen van duidelijke beleidskeuzes en daadwerkelijke
maatregelen. Het is op dit moment onduidelijk of een duurzame agri-foodsector
realistisch is zonder productiebeperkingen. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis. Er
is nog veel onduidelijk over hoe kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw in
de praktijk werken, en in hoeverre deze richting een economisch rendabele bedrijfsvoering garandeert. Experimenten en onderzoeksprojecten moeten helpen om antwoord te geven op deze vragen.
Ondertussen moet Fryslân blijven experimenteren. Het agrarisch natuurbeheer, het
living lab, de Dairy Campus: het zijn voorbeelden van initiatieven die van onderop
werken aan een betere balans tussen economische groei en ecologische duurzaamheid.
Het verdient aanbeveling hier verder in te investeren en de resultaten te verspreiden in
Nederland en Europa. Fryslân kan een voorloper worden en zich profileren als een
kraamkamer voor een intelligenter productiesysteem voor ons voedsel.
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