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Conclusie en samenvatting

Boer staat op kruispunt
Uitgangspositie
Druk op rendement en innovatie landbouwsector
De landbouw heeft Nederland veel gebracht. Niet alleen qua voedselvoorziening, ook de economische bijdrage is
groot. Bovenop de export van pure agrarische producten is er veel export van
technologie bijgekomen. Technologie
wordt vaak ontwikkeld in samenwerking
met Nederlandse agrariërs. Anno 2016
heeft de Nederlandse landbouw het
echter moeilijk. Innovatie staat in sommige gevallen, zoals in de glastuinbouw,
stil en rendementen en inkomens zijn
laag.

Uitdagende omgeving

Belangrijke keuzes

Ongelijk speelveld: hogere kosten,
maar ook stimulans voor innovatie
De Nederlandse boer opereert op een
ongelijke speelveld tegenover andere
Europese landen, zowel qua regelgeving
als de beschikbare ruimte. Regelgeving
heeft investeringen afgedwongen waardoor Nederlandse boeren relatief hoge
vaste kosten hebben. Door maatregelen
ten aanzien van infrastructuur en natuur
daalt het landbouwareaal en stijgen de
toch al erg hoge grondprijzen. Ook dit is
nadelig voor het rendement. Wel is het
zo dat zowel strenge regelgeving als de
beperkte ruimte de druk om te innoveren hoog heeft gehouden. Het is mede
een reden voor de koppositie van Nederland in de mondiale agro.

Hoe, voor wie en waar?
Belangrijke vragen zijn:

 Hoe produceer ik? Als de boer kiest
voor smart farming, dan zal dat gepaard gaan met meer managementtaken. Transparantie en het circulaire
model als stip op de horizon zijn nodig.

 Voor wie produceer ik? Behalve bulkproducten zijn ook niches
exportwaardig. Ruim 50% van de
Nederlandse agri-export gaat naar
Duitsland, het VK, België en Frankrijk
met soortgelijke veranderende consumentenwensen.

 Waar produceer ik? Ondernemen op
de geboortegrond is niet vanzelfsprekend. Steeds vaker is een andere locatie in binnen- of buitenland economisch beter.

Activistische burger en reactieve boer
Met name NGO’s hebben als spreekbuis
van (een deel van) de bevolking een
groeiende invloed op de landbouwsector. Voor boeren is het zaak meer de
samenwerking op te zoeken met deze
partijen. Ook op individueel niveau kan
meer gecommuniceerd worden met de
burger/consument. Social media is hiervoor bij uitstek een middel.

ING Economisch Bureau
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Toekomst
Nieuwe exportkansen
De keuzes van boeren op het gebied van
“hoe, voor wie en waar?” vormen de
basis voor een vernieuwde agrarische
sector. Het leidt er toe dat sommige
boeren zullen verplaatsen en/of uitbreiden en een groeiende groep zal concepten voor de 'moderne' consument ontwikkelen.
Export van agrifood producten naar het
buitenland blijft echter ook na deze transitie het fundament om de sector duurzaam sterk te krijgen. Een verdienmodel
voor de boer en tuinder is van groot belang om de innovaties continuïteit te
geven. Alleen met die basis kan Nederland zich verder blijven ontwikkelen als
technologisch koploper in de agrarische
wereld.

Themavisie agrarische sector / september 2016

Inleiding

Hoe lang ploegt de boer nog voort?
Primaire sector fundament agrocluster...
De producerende land- en tuinbouw heeft als basis van het
Nederlandse agrocluster veel (export)omzet en banen opgeleverd, vooral bij aanpalende sectoren in de keten. De
omzet- en winstgroei bij de toeleveranciers voor de agrarische sector zoals producenten van melkrobots of tuinbouwkassen is de laatste jaren veel sterker dan die bij de
boeren zelf.

In hoofdstuk 2 worden de voornaamste uitdagingen voor
agrarische ondernemers op de weg naar hogere rendementen benoemd.

De Nederlandse boer vroeger…

In hoofdstuk 3 ten slotte komen de vragen aan de orde die
boeren en tuinders zullen moeten beantwoorden: hoe, voor
wie en waar produceer ik? De antwoorden vormen de basis
voor nieuwe export-verdienmodellen voor agrarisch ondernemers.

...maar de druk op de boer neemt toe
De producerende sector vormt voor de groeiende toeleverende sector ook een belangrijk fundament onder nieuwe
innovaties. Boeren en tuinders fungeren immers als proeftuin voor technologische vernieuwingen. Voorwaarde daarbij is dat Nederlandse boeren in staat zijn om die vernieuwingen toe te passen en financieel rond te krijgen.
...en anno 2016

In hoeverre kan het Nederlandse agrofood cluster blijven
groeien als de druk op de producerende sector te groot
wordt? En zijn er oplossingen voor agrarische ondernemers
om deze druk om te zetten in gezonde groei? Deze vragen
staan centraal in deze publicatie.
Hiertoe worden in hoofdstuk 1 het economisch belang van
de primaire sector en de behaalde successen weergegeven.
Omdat het rendement van een groot deel van de agrarische ondernemers regelmatig onder druk staat, loopt vroeg
of laat het innovatief vermogen gevaar. Ook heeft het gevolgen voor het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie.

ING Economisch Bureau
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Uitgangspositie

Money & milestones
Agrarisch Nederland “voedt de wereld”
Exporteurs van onder meer sierteeltproducten, uien, aardappelen en zuivelproducten zijn vaak al decennia actief
over de gehele wereld. Met de producten zijn ook boeren en
hun kennisnetwerken stevig internationaal geworteld, van
Latijns-Amerika tot Australië en Nieuw-Zeeland. Ook de
veredelingssector aan zowel dier– als plantzijde vindt vaak
haar oorsprong in Nederland.
Exportbelang agrarische producten onder druk
De export van producten van de agrarische sector en de
hieraan gerelateerde foodindustrie is de afgelopen twintig
jaar ruim verdubbeld tot bijna 52 miljard euro in 2015 (zie
figuur). Voor Nederland is de sector bijzonder belangrijk:
het aandeel in de export van 'Nederlands product' is 23%.
Ter vergelijking: in de wereldhandel is het totale aandeel
agrofood-producten 8%.
Bovenop de agrofood-export is er een bedrag van circa 19
miljard wederuitvoer, te danken aan de sterk ontwikkelde
positie op het gebied van agro-logistiek.
Ten slotte is er de snelgroeiende technologische sector:
sinds crisisjaar 2009 is de export van agro & food machines* met 50% toegenomen, de export van kassen (met
bijna € 300 miljoen in absolute zin nog beperkt) zelfs met
350%. Ook de agri-tech sector kent inmiddels een miljardenomzet.

Export producten blijft dominant
Uitvoerwaarde 2015 in miljarden euro

Exportwaarde kassen en agrarische machines
groeit harder dan die van agrifood producten
Ontwikkeling, index 2009=100
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Nederlandse agrifood machines en kassen

Wederuitvoer agrifood machines
Bron: CBS; bewerking ING Economisch Bureau

* Zie ook de publicatie Agro & Food-machinebouw (nov. 2014)
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Uitgangspositie

Ondernemersbloed plus overlegcultuur
In de afgelopen decennia heeft het Nederlandse agrocluster vele vernieuwingen voortgebracht, waar ook op mondiaal niveau van is geprofiteerd. Vijf mijlpalen staan hiernaast afgebeeld. Er zijn er nog meer.

5 mijlpalen van Nederlands vernuft
Veredeling en uitgansmateriaal
Dit betreft onder andere nieuwe rassen, die aan klimatologische
omstandigheden zijn aangepast of ziekteresistent zijn.

Voor het succes van deze innovaties zijn het
ondernemerschap van boeren en de nauwe samenwerking
tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen, met
voorop “Wageningen”, bepalend geweest.
Agrarische ondernemers combineren veelal handelsgeest
en marktgericht denken. Bovendien hebben ze in de praktijk nieuwe mechanische en technologische toepassingen
snel omarmd, inclusief duurzame energietoepassingen
zoals aardwarmte, warmtepompen en zonnepanelen.

Kassen
De energiezuinige, klimaat-neutrale, schone, gecontroleerde
en geoptimaliseerde glastuinbouw in kassen.

Agro-logistiek
De ontwikkeling van het agro logistieke complex, met o.a.
(grondstoffen) haven Rotterdam en containervervoer. Hierdoor
kan Nederland elke dag overal in Europa producten leveren.

Robots
Robotisering met voorop de melkrobot. Deze is in Nederland
ontwikkeld door Lely en ProLion.

Veefokkerij
Kunstmatige inseminatie, melkcontrole, spermabeheer, embryo’s.

ING Economisch Bureau
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Uitgangspositie

De rek is er uit
Focus op continuïteit in plaats van rentabiliteit
Kenmerkend voor de primaire sector is dat de ondernemers
meer gericht zijn op continuïteit dan op rentabiliteit. Het
rendement op vermogen is daardoor ook vaak ondermaats. Zelden worden de kosten (inclusief arbeid en kapitaal) goedgemaakt (zie figuur). In Nederland is de vaste
kosten component bovendien vaak hoger dan in andere
landen. Nederlandse boeren en tuinders zijn meer kwijt aan
grond, opstallen en rechten.
Het boerenleven is een ‘way of life’. Hierbij wordt er voor
gekozen om verdiensten vooral in het bedrijf te stoppen, in
plaats van in een nieuwe badkamer of buitenlandse reis.

...terwijl vernieuwing broodnodig is
Het is vijf voor twaalf in diverse agrarische sectoren. De
rendementen staan ook de komende jaren onder druk. De
opvolgingsproblematiek neemt toe, ook omdat andere
delen van de economie sterk uit de recessie zijn gekomen
en alternatieven bieden voor jonge agrariërs.
Bestaande agrariërs staan op een belangrijk kruispunt: voor
wie, hoe en waar produceer ik in de toekomst?

Lage inkomens en negatieve rentabiliteit
Gemiddelde percentages 2001-2015
Akkerbouw
Vleeskuikens
Leghennen
Varkens

Zonder rendement geen innovaties...
Deze 'way of life' staat onder steeds meer druk. Als bedrijven of een hele sector een reeks van jaren niet rendabel
blijken of de inkomens van vele agrarische huishoudens
onder de armoedegrens komen, dan blijven vernieuwingen
uit. Voorbeelden hiervan zijn:

Melkvee
Glasgroenten
Snijbloemen

 Het gemiddelde glastuinbouwbedrijf kent sinds het diep-

0

tepunt in 2009 meer matige dan redelijke jaren. De investeringen zijn daardoor op een laag niveau terecht
gekomen. Noemenswaardige innovaties in de glastuinbouw zijn er sindsdien in Nederland niet geweest.
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% huishoudens onder de armoedegrens

 In de periode 2001-2015 behaalde gemiddeld 45% van

Bron: Wageningen Economic Research

de varkenshouders een inkomen onder de armoedegrens (zie figuur).

 Bij leghennenbedrijven kende gemiddeld zelfs de helft
een huishoudensinkomen onder de armoedegrens. In
jaren met lage eierprijzen zoals 2011 en 2013 was dit
zelfs meer circa 80%.

ING Economisch Bureau
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Uitdagende omgeving

Regels & ruimte: geen gelijk speelveld
Extra kosten door extra regels
Een eerste uitdaging voor de Nederlandse boer is nieuwe
en strengere regelgeving. Milieuwetgeving heeft in Nederland geleid tot nieuwbouw van grotere, modernere stallen
en investeringen in bijvoorbeeld luchtwassers. Bovendien
leidt dit tot lagere uitstoot en verhoging van het dierenwelzijn. Voorbeelden van in Nederland strengere regels zijn de
varkens– en pluimveerechten en de alleen in Nederland
geldende fosfaatrechtenwetgeving.
Voor de agrarisch ondernemer heeft de strenge regelgeving vaak geleid tot extra kosten (o.a. kopen van rechten
en hogere afschrijvingen) die geen extra rendement opleveren. Hierdoor is het verdienmodel verslechterd en de
concurrentiepositie binnen Europa veranderd. Vaak kan
alleen door schaalvergroting het gezinsinkomen nog op
peil blijven.

ING Economisch Bureau

Minder ruimte drijft grondprijs op
Het speelveld is ook op het vlak van fysieke ruimte binnen
Europa niet gelijk. In de laatste vijftig jaar is er in Nederland
gemiddeld 7.000 hectare landbouwareaal per jaar verdwenen. Bedrijven, recreatie en horeca, woningen, verkeersinfrastructuur en ook de natuur winnen terrein.
De strijd om de ruimte met andere grondgebruikers drijft
de al hoge grondprijs naar verwachting verder op. In het
tweede kwartaal van 2016 bedroeg de gemiddelde agrarische grondprijs € 57.000 per hectare.
In alle andere Europese landen zijn de grondprijzen lager.
In de ons omringende landen zijn deze tot de helft lager en
in het oostelijk deel van de Europese Unie zijn prijzen onder
de € 10.000 realiseerbaar. Als dan ook de regelgeving op
het gebied van ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en milieu minder streng is, is de voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijke schaalvergroting daar gemakkelijker te
realiseren.
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Areaal landbouwgrond blijft dalen

Areaal (in mln ha)
Aantal agr. bedrijven
Gem. areaal bedrijf (in ha.)

1965

2015

2025*

2,6

2,2

2,1

264.000

64.000

48.000

10

34

44

Bron: CBS.
*2025 cijfer o.b.v. gelijkblijvend tempo van ontwikkeling
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Uitdagende omgeving

Activistische burger
Boeren, burgers en buitenlui
De Nederlandse boer heeft het niet alleen uitdagend vanwege strenge(re) regels en beperkte ruimte. Ook is er de
steeds mondiger burger, invloeden van NGO's en een wispelturige consument. De agrarische sector opereert hierin
veelal te reactief. Boeren wachten nu bijvoorbeeld te vaak
af wat voor prijs ze voor hun producten krijgen. Het verdienmodel is niet of nauwelijks gericht op rentabiliteit.
Reactieve boer versus activistische burger
De opinie van burgers wordt in toenemende mate door
enkele NGO’s en hun platforms beïnvloed. Boerencollectieven en brancheorganisaties zouden de banden met die
NGO’s die op samenwerking gericht zijn verder kunnen
versterken. Zo werkt de Dierenbescherming, na eerder het
Beter Leven keurmerk voor vlees te hebben ontwikkeld, nu
samen met Natuur & Milieu aan een Beter Leven keurmerk
voor zuivel. Ook op individueel niveau zouden boeren zich
meer kunnen roeren. Burgers zijn veeleisend over voeding.
En ook al is er een verschil tussen de consument aan de
kassa en de kritische burger op de bank, qua communicatie met de eindafnemer op vooral sociale media is een
wereld te winnen. Dit vraagt om marketing, transparantie
en het opbouwen van een imago van het boerenbedrijf.

ING Economisch Bureau
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Belangrijke keuzes

Hoe, voor wie en waar?
De zeer uitdagende combinatie van beperkt rendement, strenge regels, minder ruimte en een
kritische burger dwingt de boer tot keuzes. Op de vragen ‘hoe produceer ik?’, ‘voor wie?’ en
‘waar?’ moet een nieuw antwoord gevonden worden. Creativiteit en innovatie zijn hierin sleutelwoorden.

HOE?
 Meer technologie of meer
personeel?
 Meer openheid of gesloten
blijven?

VOOR WIE?
 Massa of niche?
 Supermarkt, horeca of direct
aan consument?

 Meer circulair of traditioneel?

 Nabije klant of verre markt?

Allereerst zal een agrarisch ondernemer kritisch
moeten kijken naar hoe hij gaat produceren. De boer
van de toekomst is een smart farmer en een manager. Door voorop te lopen in technologische toepassingen als big data, Internet of Things en robotica
wordt het concurrentienadeel van het ongelijke
speelveld gecompenseerd.

Boeren en tuinders maken nu vooral bulkproducten
voor de wereldmarkt. Deze markt zal groeien naar 10
miljard mensen. Ook niches zijn echter exportwaardig
en passen steeds beter bij de Nederlandse landbouw.
Ruim 50% van de Nederlandse agri-export gaat naar
Duitsland, het VK, België en Frankrijk, dichtbijgelegen
markten met soortgelijke veranderende consumentenwensen als in Nederland.

ING Economisch Bureau
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WAAR?
 Geboortegrond of de plek
om beste te boeren?
 Nederland of buitenland?

Steeds vaker zal de vraag spelen of de geboortegrond wel de beste plek is om te boeren en zal het
antwoord ‘nee’ zijn. Relocatie is een serieuze optie
gezien de uitdagingen voor de sector. Uitbreiding of
verplaatsing gaat doorgaans gepaard met schaalvergroting. Dit kan binnen Nederland of naar het buitenland. Het verwerven van meerdere productielocaties
binnen één bedrijf is soms ook een optie.
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Belangrijke keuzes

De landbouwkaart verandert
Noord-Nederland als groene landbouwkern
In Noord-Nederland inclusief Overijssel zijn de melkvee- en akkerbouwsector
geconcentreerd. Hier is nog voldoende ruimte voor groei. De agrarische
grondprijzen in het noorden liggen 15% onder het nationale gemiddelde.
Bovendien kunnen hier ketenvoordelen worden gerealiseerd. Zo gaat het
Brabantse Vion een runderslachterij openen in Friesland. Maar ook bloembollenkwekers starten hier nieuwe bedrijven.
Vooral druk op Brabantse en Gelderse boeren
Noord-Brabant en Gelderland zijn qua oppervlakte en aantal bedrijven de
grootste landbouwprovincies. Ze staan nu echter sterker onder druk van concurrerende grondgebruikers en regelgeving dan voorheen. De in ZuidNederland 11% en in Oost-Nederland 4% hogere grondprijzen dan gemiddeld
ondersteunen dit beeld. In Noord-Brabant zullen tot 2025 naar verwachting
ruim 3.500 bedrijven verdwijnen, in Gelderland ruim 2.700.
Voornamelijk glastuinbouw in Randstad
In de verstedelijkte provincies Noord– en Zuid-Holland en Utrecht domineren
enkele concentraties van productie in de glastuinbouw (Westland, Aalsmeer,
Agriport A7). Deze sector is minder grondgebonden dan de melkveehouderij
en de akkerbouw, maar wel afhankelijk van de logistieke knooppunten in het
westen van het land. Vooral door de goede logistiek zullen deze kernen zich
handhaven.
Zeeland en Limburg minder agrarisch
De kleinschaliger productiegebieden in het zuidwesten en zuidoosten zijn
gefragmenteerd. De productie varieert van akkerbouw en fruit in Zeeland tot
glastuinbouw, fruit en bloembollen in Limburg. Dit bonte spectrum van land–
en tuinbouw combineert goed met wat toeristen willen zien.

ING Economisch Bureau
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Toekomst

Nieuwe exportkansen
Nadruk op export-verdienmodellen
De combinatie van keuzes op het gebied van “hoe, voor wie
en waar?” vormt de basis voor nieuwe verdienmodellen
voor agrarische ondernemers en daarmee de Nederlandse
land– en tuinbouwsector. Het buitenland blijft de dominante afzetmarkt. Op de binnenlandse markt ligt ruimte voor
de groei van nieuwe concepten. Juist het investeren hierin
en de productie met de nieuwste technologie houdt agrarisch Nederland relevant voor de technologische industrie.
Vandaaruit kan de export verder groeien.

De nieuwe mijlpalen van Nederlands vernuft

Met de verkoop van onder meer babymelkpoeder is China de
belangrijkste groeimarkt voor Friesland Campina.

Export bestaande producten naar nieuwe doelgroepen
De in omvang en welvaart toenemende wereldbevolking
biedt nog volop kansen voor uitbreiding van op duurzame
bulkproductie gerichte verdienmodellen. Maar ook met op
specifieke groepen consumenten gerichte concepten zijn er
mogelijkheden. De succesvolle uitvoer van babypoeder
naar China is daar het beste bewijs van.
Export nieuwe concepten
Vooral voor concepten die aanhaken op het model van de
circulaire economie zijn er kansen. In Nederland is de
duurzaamheidsgedachte immers een stap verder dan
elders. Voorbeelden zijn de verwerking van bijproducten en
afval (zoals mest) tot duurzame producten, medicijnen uit
de kas, kleding uit restmateriaal, onderscheiden met
verpakkingsmateriaal (uit restmateriaal) of verkoop van
“buitenbeentjes”.

ING Economisch Bureau

Cosun produceert niet alleen maar suiker, maar steeds meer
biobased producten, zoals microvezels die kunnen worden
gebruikt in verf.

Friberne is een varkensvlees concept uit Friesland gebaseerd op dierenwelzijn, duurzame boerderijen en een mix
van ruwvoer en kruiden.

Bron: FrieslandCampina, Cosun, Friberne.
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Toekomst

Export nieuwe technologieën
Als agrarisch ondernemers voorop lopen in smart farming
en het circulaire model omarmen, biedt dit ook voor toeleveranciers kansen voor nieuwe exportverdiensten.
Nederland is leidend in het toepasbaar maken en het
exporteren van nieuwe technologie. Voorbeelden van
dergelijke ‘nieuwe’ exportproducten zijn kassen, melk-,
voer– en plukrobots, duurzame stalsystemen, zaai-, oogst–
en sorteermachines en innovaties in veevoer en
mestverwerking. Enkele voorbeelden van deze nieuwe
mijlpalen van agrarisch vernuft staan hiernaast.

De nieuwe mijlpalen van Nederlands vernuft (vervolg)
Het Internet of Things ontwikkelt zich vooral op het gebied
van sensoren heel snel. Deze zijn al goedkoop en gemakkelijk
op machines e.d. te installeren. Nederlandse toeleveranciers
behoren tot de koplopers. Een voorbeeld hiervan is de
schoffelmachine van Steketee.

Om deze technologische vernieuwing in de toekomst door
Nederlandse bedrijven te laten plaatsvinden, blijft de primaire sector essentieel. Een verdienmodel voor de boer en
tuinder is van groot belang om de innovaties continuïteit
te geven. Alleen met die basis kan Nederland zich verder
blijven ontwikkelen als technologisch koploper in de
agrarische wereld.

De innovatieve tuinbouwkassen van onder meer Van der
Hoeven Horticultural Projects zijn een voorbeeld van een
nieuw exportparel. Dergelijke innovaties vinden in Nederland
nog maar nauwelijks plaats.

Het HatchCare systeem voor het direct voeden van
uitgekomen kuikens van HatchTech.

Bron: Steketee, Van der Hoeven Horticultural Projects, HatchTech.
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Met dank aan

Meer weten?
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van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of
meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals
gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING
Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van
ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop
van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING
Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te
zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of
misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De
informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer
van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade
voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie.
Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming
van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 29 september 2016.
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