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Onderwerpen voor vanavond

➢ Historie en ontwikkeling landbouw Nederland

➢ Landbouw vandaag de dag 

➢ Problemen

➢ Biologische landbouw



➢ Na 2e wereldoorlog enorme ontwikkeling door 

onderzoek, onderwijs en voorlichting.

➢ Landbouwbeleid.

➢ Schaalvergroting en specialisatie.

➢ Productie rassen, teeltsystemen, ziekten en plagen.

➢ Productiviteitsstijging enorm: productiewaarde 

tussen 1950 en 2015 meer dan vertienvoudigd. 

Akkerbouw, tuinbouw en veehouderij totaal. 

➢ Resultaat: rendement in de keten. Door stijging 

van productie bleef de kostprijs per eenheid 

zo laag mogelijk.

Historie en ontwikkeling



Opbrengst akkerbouwgewassen



Opbrengst glasgroenten



Arbeidskrachten in de landbouw



Landbouw vandaag de dag in Nederland



Grondgebruik agrarische sector



Hoeveel landbouwdieren telt ons land?



Export agrarische producten



Wat exporteren we dan? 



Import en export



Zelfvoorzieningsgraad



➢ De ondernemers en kennisniveau

➢ Klimaat, bodem en zoetwater

➢ Goede logistiek en infrastructuur

Oorzaken van deze positie



➢ Regelgeving is ingewikkeld en handhaven is kostbaar

❖ Gemeenschappelijk landbouwbeleid

➢ Politiek heeft geen/te weinig lange termijn visie op 

landbouw

➢ Druk op ruimte/oppervlakte

➢ Verdienmodel is afhankelijk van buitenland

➢ Biodiversiteit in de knel

➢ Acceptatie omgeving

Problemen agrariër



Wat verwacht u van de boer?



Is een deel van het verdienmodel van 

agrarisch Nederland achterhaald?



➢ De prijs van het product is niet de werkelijke prijs. 

De negatieve effecten worden (nog) niet opgenomen 

in de kostprijs. Wat zijn de kosten van een negatief 

effect? Vervuiler betaalt?

➢ De georganiseerde verantwoordelijkheid. Ieder 

stukje van de keten handelt binnen de wet, maar 

het totaal geeft een negatief effect op omgeving. 

➢ Er worden meer maatschappelijke invullingen 

gevraagd dan alleen goedkoop voedsel. 

Verdienmodel is achterhaald



Georganiseerde onverantwoordelijkheid



Is schaalvergroting in de landbouw 

de oorzaak van milieu druk?



Problemen consument

➢Veel voedsel is anoniem. Verpakking en reclame is 

enige communicatiemiddel. Beeldvorming.

➢Kloof met landbouw.

➢Verspilling: 34 kg/persoon/jaar in huishouden, 

in de keten 100 kg/persoon/jaar. 

➢ Prijsstelling. Marge in de keten.

➢Wil wel beter, maar de materie is lastig.

➢Nederland heeft weinig eetcultuur.



De keten richting consument



Keurmerken



Hoe beslist u wat u koopt?



Stellingen

➢ De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 

consument zelf. Kopen is immers stimuleren 

van de keten.

➢ De overheid moet maar aangeven wat we 

wel en niet mogen kopen. 



Definitie van duurzame landbouw

Duurzame landbouw dient volgens Universiteit Wageningen te voldoen aan 

de volgende maatstaven: 

➢ is voldoende om boeren en hun medewerkers er een gunstige prijs mee 

te laten verdienen en het voortbestaan van betrokken bedrijven te 

garanderen;

➢ zorgt voor meer welzijn, gezondheid (voedselveiligheid) en betere 

sociale condities wereldwijd;

➢ houdt rekening met en geeft inspraak aan omwonenden en andere 

betrokkenen;

➢ heeft slechts beperkte negatieve gevolgen voor milieu, bodem, lucht

en water (residuen, nutriënten en pesticiden);

➢ zorgt op basis van een duidelijke bedrijfsvisie op natuurbehoud binnen 

en buiten het bedrijf voor het landschap, biodiversiteit, dieren en 

planten;

➢ gebruikt water, energie en grondstoffen zodanig dat er geen tekorten 

optreden (zelf water zuiveren, energie opwekken en op streekniveau 

streven naar een kringloop van voedingstoffen). 



Wanneer is het duurzaam genoeg? 



Regels biologische landbouw

➢ Werkt zoveel mogelijk binnen de natuurlijke 

kringlopen

➢ Geen gebruik van chemische gewasbeschermings-

middelen

➢ Geen gebruik van kunstmest

➢ Geen genetisch gemodificeerde organismen 

➢ Dieren krijgen meer ruimte om natuurlijk gedrag 

te vertonen

➢ Controle door Skal

➢ 2 jaar omschakelen



Biostee

➢ Kringloop met vee

➢ Teelt van aardappelen, ui, peen, knolselderij, 

conserven en grasklaver

➢ Omvang, deelteelten met andere bedrijven

➢ Regie over afzet



Biostee



➢ Bouwplan 1 op 6

➢ Uitgangspunt is gezonde bodem

➢ Systeem denken 

➢ Ziekten en plagen 

➢ Specifieke rassen

➢ Bemesting

De praktijk 



De praktijk in biolandbouw



De praktijk in biolandbouw



Wiedeg



Onkruid eggen



Aansturing tractoren en werktuigen



Vals zaaibed op rijpaden



Teeltbedden schoffelen



Aanaarden



Vingerwieders



Oogsten



Belangrijke ontwikkelingen in biolandbouw

➢Groeistuipen. NL huidige marktaandeel 3% besteding 

voeding. 4% van de bedrijven werkt biologisch. 

80.000 van de bijna 2 miljoen hectare. 

➢Regionale afzet.

➢Mechanisatie, automatisering.

➢Ontwikkelingen in plantversterkers en plantenvoeding.

➢Koolstof vastleggen in de bodem.



Zijn er nog vragen?
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