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kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een systeem gericht op het minimaliseren 

van grondstofgebruik door hergebruik van producten, 

onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. 

Het is een systeem van op zo laag mogelijk niveau gesloten 

kringlopen, gericht op het behoud van het natuurlijk kapitaal 

(zoveel mogelijk via hernieuwbare bronnen). .

Onder natuurlijk kapitaal wordt hier verstaan klimaat, biodiversiteit, 

kwaliteit van water, bodem en lucht, maar ook een gezonde 

bevolking. 



NEDERLAND IS EEN 

BIJZONDER LANDBOUWLAND



bruto toegevoegde waarde in de land- en tuinbouw per jaarlijkse 

arbeidskracht (in €) 2017. Bron: Europese Unie (2018). 



II Metropolen: Singapore

Diensteneconomie

Land is schaars

Import van plantaardige en 

dierlijke producten

III Graanschuren: Oekraïne
Grootschalige extensieve bulk 

productie akkerbouw

Relatief weinig externe inputs

Export van voedsel en veevoer

IV Vee-concentraties: div. regio’s

Gespecialiseerde veehouderij

Regionale veevoerproductie

Export van vooral dierlijke 

producten
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I Delta’s: NL
Uitstekende infrastructuur

Land is schaars

Import (veevoer e.a. 

grondstoffen)

Export landbouwproducten



Landbouw in Nederland

Vruchtbare gronden 

Goedkoop watertransport: handel en relatie met de 

stad

Steden: Afzet luxe producten, hoge arbeidskosten, 

goedkoop kapitaal – innovatie

Te weinig delfstoffen voor de industriële revolutie

Landbouw is ingebed in een systeem van 

internationale handel en centrumfuncties 

(technologie, diensten, kennis)



Het Wageningen - model

Zo dicht mogelijk bij het biologisch maximum

betekent

- laagste kosten 

- minste externe effecten

per kg product



Verdienvermogen?
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Alle sectoren zijn export afhankelijk (tenminste 

2/3)



Geldstromen in Agri-Business Complex      

[2018]
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Bron: Dolman et al, 2019  (publicatie CBS/WEcR voor Grune

Woche)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Agri-Business Complex >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<< Rest van de Economie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Toegevoegde waarde 41.5 mld

Met landbouwprod. en voedselexport (incl. samenhangende goederen) opgewekte toegevoegde waarde 45 mld. 

Import landbouw en voedselproducten 61 mld.

binnenlandse 

voedselconsumptie  

?? mld

Agri-goederen handelssaldo 29 mld
saldo 5 

mld

Toegevoegde waarde 3.5 mld

Export Landbouw en Voedsel producten   € 90 mld.

re-export buitenlandse makelij 

25 mld.
Nederlandse makelij 65 mld. 

(Re-)Export Agr. 

kaptiaalgoederen 

etc  9 mld.



Inkomensvorming in Agri-Business 

Complex  [2016 / 13]
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Bron: Berkhout et al, 2018 Voedseleconomisch Bericht

En Verhoog, 2016 (cijfers 2013) AgriBusiness Complex  

(groen)

Agri-Business Complex Rest economie (kapitaalgoederen)

distributie 

4 mld

Primair 

1.5 mld

Primair 

4.9

Primair 

1.6 mld

primair 

1.8 mld

primair 

0.4 mld

primair 

0.3 mld

Bruto toegevoegde waarde Agri Business Complex 52 mld (7.4% GDP)

obv import producten 19 mld obv binnenlandse producten 33 mld

Akkerbw 

15mld

Grondgebonden 

veehouderij 9.5 mld

Int Veeh. 

4.9 mld

Glastuinbouw 7.1 

mld

Opengr 

Tb 2.7 

Visserij 

0.5 mld

primaire productie 

10 mld
voedingsmiddelen 

industrie 7 mld

Toelevering 13 mld

Akkerbouwcomplex 

7 mld



Netto toegevoegde waarde en inkomen 

land- en tuinbouw
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Bron: 

Berkhout et al, 2018

Agrimatie 2018

distributie 

4 mld

netto toegevoegde w.7.2 mld

4.2 mld betaalde rente, pacht, arbeid

net-

subsidies 

0.5 mld

resterend inkomen 

3.5 mld

Bruto toegvoegde waarde obv binnenlandse producten 33 mld

Toelevering 13 mld
primaire productie 

10 mld
voedingsmiddelen 

industrie 7 mld

afschrij-

vingen 

3.8 mld



Externe effecten (2005-2012, NB: excl. 

gezondheid) 
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Gebaseerd op Jongeneel et al.      Background publication: 
https://web.uvic.ca/~repa/publications/REPA%20working%20papers/WorkingPape
r2016-04.pdf

netto toegevoegde w.7.2 mld

4.2 mld betaalde rente, pacht, arbeid

0.263 mld positive agro-environmental services

1.292 mld negative effects on air (GHG, Ammonia etc)

0.552 mld negative effects on water (P, N, Pesticides)

0.068 mld negative effects on soil (peat, erosion)

societal value of primary agriculture

1.9 mld

net-

subsidies 

0.5 mld

resterend inkomen 

3.5 mld

afschrij-

vingen 

3.8 mld





Efficiency neemt nog steeds toe
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* Sluiten van de keten op zo klein mogelijke 

schaal

* Water en bodemkwaliteit komen hoog op 

de agenda;

* ordening van de CO2 / NOx etc. markt

* heffingen/belastingen uitkeren als 

subsidies aan voorlopers

*waarde in de keten herverdelen 

* meten op niveau perceel/gebouw ipv

administratie 

Kern beleid naar kringlooplandbouw: 

RENTMEESTERSCHAP terzake van de ‘commons’



Make or buy? Meer circulair of 

efficiënter?

‘Make‘
Meer circulair

CO2

N-

per km2

+

-

EU

NL: laagste 

milieu effect per 

kg 

landbouwproduct 

‘Buy’
Minder circulair





Samenwerking is ‘key’













PS: Meten kan niet zonder engagement

Kennis van externe effecten kan niet 

zonder het accepteren en delen van feiten

Feiten zonder meer kunnen worden ontkend

Feiten bestaan dankzij vertrouwen 

Wie niet zelf meet, krijgt de cijfers 

van anderen opgedrongen



Aggregatie en samenhangen 

1. Circulaire landbouw is een illusie als rest 

economie niet circulair wordt

2. Aggregatie heeft effecten die niemand kan 

voorzien

3. Hoe gaan individuele ondernemers onder diverse 

omstandigheden reageren? Wat beïnvloed hun 

gedrag?

4. Circulair: slikken of stikken.








