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nes worden geproduceerd en de haveninfrastructuur). 
Directe arbeid in de vorm van het aantal werknemers op 
de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland, maar ook 
de indirecte arbeid die nodig is voor het produceren van 
de input die de landbouw gebruikt. 
Als alleen rekening wordt gehouden met de directe com-
ponent, worden besluiten genomen op basis van onvol-
ledige informatie. Dat zien we in de praktijk gebeuren. 
Zo wordt (landbouw)beleid ontwikkeld en worden be-
sluiten genomen op basis van de landbouwstatistieken 
van CBS en WUR Economic Research, waarin alleen het 
directe energiegebruik is opgenomen. 

Systeemverandering in de landbouw
Bij het vormgeven van het landbouwbeleid kunnen twee 
benaderingen worden gevolgd: symptoombestrijding of 
systeemverandering. Als een probleem wordt aangepakt 
zonder het achterliggende systeem te veranderen, noe-
men we dat symptoombestrijding. Voorbeelden daarvan 
zijn de huidige aanpak van het mestprobleem, de achter-
uitgang van de natuur (met het deltaplan biodiversiteit), 
dierziektes, het fosfaatprobleem en het stikstofpro-
bleem. De oplossing wordt steeds gezocht in meer tech-
nologie. Hiervoor zijn investeringen nodig, waardoor de 
druk om de schaal te vergroten blijft toenemen. Meer 
technologie veroorzaakt ook weer nieuwe problemen, 

Met landbouw bedoelen we de Nederlandse landbouw, 
tenzij anders vermeld. Met het landbouwsysteem be-
doelen we de landbouwpraktijk inclusief alle toeleverin-
gen, maar exclusief de voedselketen die na de boerderij 
komt. Onder het begrip duurzaamheid verstaan wij het 
produceren van goederen en diensten met zo min moge-
lijk energie, grondstoffen en landgebruik en met zo min 
mogelijk negatieve effecten op de omgeving. 
Elke activiteit vergt het gebruik van energie, grondstof-
fen, ruimte en arbeid. De mate waarin en de verhouding 
tussen deze factoren is afhankelijk van het type activiteit 
en de manier waarop deze wordt uitgevoerd. In de land-
bouw is door mechanisatie en automatisering de factor 
arbeid steeds meer vervangen door de factoren energie 
en grondstoffen. Daarbij moeten zowel de directe als de 
indirecte componenten van deze factoren worden mee-
gerekend: het directe energiegebruik in de vorm van het 
gebruik van olie en gas op de boerderij, maar ook de in-
directe energie die nodig is om de productiemidde-
len (machines, gebouwen, gereedschap) te produce-
ren. Direct landgebruik in de vorm van de oppervlak-
te landbouwgrond in Nederland, maar ook het indi-
recte landgebruik: de grond die nodig is om alle input 
voor de landbouw te produceren en te transporteren 
(zoals de grond in het buitenland waar veevoer wordt 
verbouwd, de fabrieksterreinen waar landbouwmachi-

Hoe zal de landbouw eruit zien in 2040, in een wereld waarin het gebruik van fossiele energie is uitge-
bannen en negatieve effecten op de omgeving zoveel mogelijk moeten worden voorkomen? Het doel is 
een duurzame kringlooplandbouw, met een duurzamer gebruik van de bodem, meer biodiversiteit, een 
meer divers landschap en meer zinvolle werkgelegenheid. 
Dit artikel laat zien waarom dat nodig is, wat dat betekent en welke maatregelen nodig zijn om dat te 
bereiken. Daartoe wordt de Nederlandse landbouw op systeemniveau beschreven, vanuit verleden, heden 
en met het oog op de toekomst.
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waarna weer nieuwe regels bedacht moeten worden om 
het in goede banen te leiden. Dat vergt weer extra ad-
ministratie, ambtelijke inspanningen, allerlei deskun-
digen die zich erover moeten buigen, et cetera. Op deze 
manier is een bouwwerk opgetuigd waar velen werk in 
vinden, maar waar de boer niet beter van is geworden 
- en ook het milieu en de volksgezondheid niet. Vaak 
is al gewaarschuwd voor de negatieve effecten van het 
landbouwbeleid (o.a. Van der Ploeg, 2001). Desondanks 
gaat men nog steeds op dezelfde voet door. Ingrijpende 
maatregelen worden steeds uitgesteld. 
Om deze cirkel te doorbreken is een systeemverandering 
nodig. We moeten naar een landbouwsysteem dat zoda-
nig is ingericht dat alle deelproblemen van nu impliciet 
worden opgelost. Met duidelijke kaders, want die heeft 
de boer nodig voor een stabiele bedrijfsvoering. Het 
huidige landbouwbeleid schept geen duidelijkheid voor 
boeren, terwijl die willen weten waar ze aan toe zijn. 
Daarbij hebben we ook mensen nodig. Naar mijn me-
ning moeten we geen boeren uitkopen en zijn er juist 
meer boeren nodig dan nu. Met de huidige kennis en 
de instroom van nieuwe mensen kunnen we een nieuw, 
duurzaam en innovatief landbouwsysteem vormgeven. 
Dat schept weer een perspectief voor de landbouw, geeft 
zinvolle werkgelegenheid en is goed voor de volksge-
zondheid.

Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op het proef-
schrift ‘De duurzaamheid van de Nederlandse land-

bouw, 1950 – 2015 – 2040’ (Smit, 2018). Theoretisch 
kader, methodologie en de meeste gegevens en bronnen 
zijn daarin te vinden. In dit artikel komen achtereenvol-
gens aan de orde: de ontwikkeling van de landbouw in 
de periode 1950 t/m 2015/2019, de uitgangspunten voor 
een duurzame kringlooplandbouw en een scenario voor 
de landbouw in 2040.

De ontwikkeling van de landbouw in de 
periode 1950 - 2015/2019
De landbouw heeft vanaf 1950 een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Zo nam in de periode 1950 - 2019 de op-
pervlakte landbouwgrond met 26% af, daalde het aantal 
landbouwbedrijven met 87% en steeg de gemiddelde be-
drijfsgrootte met 468% (zie tabel 1). Het bodemgebruik 
was aanvankelijk gerelateerd aan de grondsoort (akker-
bouw of veehouderij) en de afstand tot de stad (glastuin-
bouw en melkveehouderij). Ontmenging en specialisatie 
hebben sinds de jaren vijftig geleid tot minder diversiteit 
in bedrijfstypen en tot een eenzijdiger bodemgebruik 
en landschapsbeeld. Niet langer de bodemgesteldheid 
is doorslaggevend, maar economische factoren. Zo zien 
we tegenwoordig melkveebedrijven in wat van ouds-
her akkerbouwgebieden waren, zoals Groningen en de 
IJsselmeerpolders.

Om iets over de duurzaamheid van een landbouwsysteem  
te kunnen zeggen kunnen we de energetische waarde van 
de plantaardige en dierlijke landbouwproducten (output) 
vergelijken met de energetische waarde van de input en 
het daarmee gepaard gaande landgebruik. Als de output/
input-verhouding groter is dan 1 levert het systeem meer 
energie op dan erin gaat. Als de output/input-verhouding 
kleiner is dan 1 gebruikt het systeem meer energie dan 
het opbrengt. Door uit te gaan van de output en input per 
hectare is ook het landgebruik verdisconteerd. 

Tabel 1 Oppervlakte land-
bouwgrond, aantal land-
bouwbedrijven en gemid-
delde bedrijfsgrootte in 
1950 en 2019. 

Table 1 Area of agricultu-
ral land, number of farms 
and average farm size in 
1950 and 2019. 

JAAR OPPERVLAKTE 
LANDBOUWGROND (HA)

AANTAL 
LANDBOUWBEDRIJVEN

GEMIDDELDE 
BEDRIJFSGROOTTE (HA)

1950 2.337.048 410.000 5,7

2019 1.724.652 53.230 32,4
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In 1950 was de output/inputverhouding, op basis van  
GJ/ha, 1,04. In 2015 was dit gedaald tot 0,16. 
We kunnen de ontwikkelingen in de periode 1950 - 2015 
als volgt samenvatten (zie ook figuur 1):
•  de output (opbrengsten in GJ/ha) is met 12% gestegen;
•  de input (in GJ/ha) is met 619%(!) gestegen;
•  de output/input-verhoudingen zijn gedaald en daar-

mee ook de (energetische) eff iciëntie van het land-
bouwsysteem.

We kunnen dus stellen dat de landbouw in de periode 
1950 - 2015 minder duurzaam is geworden. De inzet van 
steeds meer technologie betekent een verschuiving van 
de directe naar de indirecte componenten van energie-
gebruik, landgebruik en arbeid. In 2015 zijn de indirecte 
componenten groter dan de directe. Dat betekent dat de 
stijging van de opbrengsten per ha en van de arbeidspro-
ductiviteit veel kleiner is dan vaak wordt gepresenteerd. 
Het sinds 1950 gevoerde landbouwbeleid heeft daaren-
tegen wel tot grote veranderingen van het landschap ge-
leid en negatieve effecten gehad op de omgeving – en 
daarbij heeft het meer dan 80% van het aantal boeren 
dat er in 1950 nog was de kop gekost. Deze berekenin-
gen laten zien hoe belangrijk het is om ook de indirecte 
componenten mee te nemen bij het vormgeven van het 
landbouwbeleid. 

Uitgangspunten voor een duurzame 
kringlooplandbouw
Het scenario voor een duurzame kringlooplandbouw in 
2040 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Een forse reductie van de maatschappelijke kosten;
• Geen gebruik van fossiele energie;
• Voedselzekerheid;
• Het sluiten van de kringloop.

Forse reductie van de maatschappelijke kosten
Maatschappelijke kosten zijn kosten die niet in rekening 
worden gebracht bij degene die ze veroorzaakt. Denk 
aan de kosten van broeikasgasemissies, dierziektes, bo-
demdaling en biodiversiteitsverlies. Deze kosten wor-
den afgewenteld op anderen of op de toekomst. 
Voor de landbouw zijn de maatschappelijke kosten 
hoger dan de toegevoegde waarde. Dit past niet bij de 
uitgangspunten van kringlooplandbouw en is econo-
misch gezien ongewenst. Het levert groot voordeel op 
als deze kosten, die nu veelal uit de algemene middelen 
of door andere sectoren worden opgebracht, zoveel mo-
gelijk worden voorkomen.

Geen fossiele energie meer
Volgens het akkoord van Parijs moet de emissie van CO2-
equivalenten in 2050 gedaald zijn met 90% ten opzichte 
van 1990. Sinds 1990 zijn deze emissies nog behoorlijk 
gestegen. Dit betekent dat er in 2050 geen of bijna geen 
fossiele energie meer mag worden gebruikt. Met zonne- 

De Nederlandse landbouw in 2040

Figuur 1 Output/input-ver-
houdingen van de landbouw 
in de periode 1950 – 2015. 

Figure 1 Output/input 
ratios of agriculture in the 
period 1950 - 2015.
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We moeten juist heel zuinig leren omgaan met energie, 
door productieprocessen te baseren op een zeer laag ge-
bruik van energie en grondstoffen – ook indirecte ener-
gie en grondstoffen. De landbouw moet zich in eerste 
instantie richten op de voedselvoorziening voor de eigen 
bevolking, met zoveel mogelijk regionale productie en 
consumptie en zo min mogelijk export en import. Daar 
waar tot nu toe arbeid is vervangen door kapitaal (in de 
vorm van machines en allerlei andere hulpmiddelen) zal 
nu een omgekeerde beweging moeten worden gemaakt. 

Voedselzekerheid
Inzet op het voeden van de eigen bevolking betekent dat 
we heel zuinig moeten omgaan met de landbouwgrond 
die we nu hebben. Ook op wereldschaal zijn er geen 
grote reserves aan landbouwgrond en door klimaatver-
andering kan deze hoeveelheid verder afnemen, wat nog 
des te meer reden is om zuinig om te gaan met land-
bouwgrond. De Nederlandse bevolking is ten opzichte 
van 1950 met ruim 70% toegenomen. In diezelfde peri-
ode is de oppervlakte aan landbouwgrond in Nederland 
met ruim 26% verminderd. De beschikbare oppervlak-
te aan landbouwgrond per inwoner is dus behoorlijk af-
genomen (zie tabel 2). De hoeveelheid landbouwgrond 
per inwoner die nodig is om zelfvoorzienend te zijn, 
is af hankelijk van het gekozen dieet en de opbreng-
sten per hectare. De Nederlandse landbouw is in staat 
de eigen bevolking voeden met een dieet gebaseerd op 
de Richtlijnen goede voeding 2015 (Gezondheidsraad, 

en windenergie, waterkracht en biomassa kan maar voor 
een klein deel aan de huidige vraag naar energie worden 
voldaan, omdat voor de toepassing  ervan zulke enor-
me hoeveelheden aan grondstoffen en materialen nodig 
zouden zijn dat ze op aarde niet in voldoende mate aan-
wezig zijn (TNO, 2015). Dat betekent dat de energietran-
sitie grotendeels een zeer forse reductie van het huidige 
energie- en grondstoffengebruik zal moeten inhouden. 
Daarbij wordt vaak vergeten dat het toepassen van digi-
tale technologieën veel energie en grondstoffen vergt, 
zowel voor de productie van de apparaten en het bou-
wen van de digitale infrastructuur als voor het gebruik 
daarvan. 
Ook om andere redenen kunnen vraagtekens worden 
gezet bij de meerwaarde van sommige toepassingen. Het 
vakmanschap van de boer bestaat uit het goed kunnen 
waarnemen van natuur, bodem, gewassen en dieren. Dit 
is moeilijk te vervangen door sensoren, beeldschermen, 
camera’s en dergelijke. Het systeem wordt dan leidend 
in plaats van het gezonde (boeren)verstand. Met de zo-
genaamde precisielandbouw kan het laatste restje bio-
diversiteit uit de akker worden gehaald. Kortom, auto-
matisering en robotisering leiden tot een verdere ver-
vreemding en ontmenselijking, terwijl er geen aandacht 
is voor de grote hoeveelheid energie en grondstoffen 
die ervoor nodig is. Naar mijn mening is dit is een mis-
plaatste vorm van modern willen zijn die de boer uitein-
delijk niets oplevert, maar waarbij wel nieuwe organisa-
ties ontstaan die geld verdienen aan de landbouw.

Tabel 2 Landbouwgrond 
per inwoner in Nederland 
en wereldwijd, in 1950 
en 2019.

Table 2 Agricultural land 
per inhabitant in the 
Netherlands and world-
wide, in 1950 and 2019.

JAAR NEDERLAND WERELD

Bevolkingsomvang  
(aantal inwoners)

landbouwgrond  
per inwoner (m2)

bevolkingsomvang  
(aantal inwoners)

landbouwgrond per  
inwoner (m2)

1950 10.027.000 2.331 2,5 miljard inwoners ca 5.200

2019 17.282.000 998 7,7 miljard ca 1.900
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Dit scenario vergt een aanpassing van delen van het lan-
delijk gebied: een groene dooradering van het landbouw-
gebied met natuurlijke elementen en een kleinschalig 
waterbeheer gericht op meer waterberging. Hiervoor is 
een oppervlakte van circa 150.000 ha (7% van het land-
bouwareaal) nodig, dat vanuit de natuur aan de land-
bouw zou moeten worden toegevoegd (WUR/PPO, 2005; 
EU,2010; WUR, vanaf 2018; Smit, 2018). Dit zal de biodi-
versiteit in het landelijk gebied versterken en zal daar-
mee ook de kwaliteit van de natuurgebieden verhogen.
Er is in Nederland in toenemende mate een scheiding 
ontstaan tussen landbouw en natuur. Tabel 3 laat zien 
dat de oppervlakte van het landelijk gebied tussen 1950 
en 2019 is afgenomen, terwijl de oppervlakte bos/natuur 
is toegenomen, zowel absoluut als relatief. (Hoewel voor 
de oppervlakte bos/natuur geen eenduidige statistiek be-
schikbaar is, is de tendens wel duidelijk.) Dit heeft echter 
niet geresulteerd in een algehele verbetering van de kwa-
liteit van het landelijk gebied en heeft de achteruitgang 
van de biodiversiteit niet kunnen voorkomen. Tussen 
2019 en 2027 zou, in het kader van het Natuurnetwerk 
Nederland nog 41.000 ha extra natuur moeten worden 
ingericht (Natuur in Nederland, 2019). Het is de vraag of 
dit, met de huidige harde scheiding tussen landbouw en 
natuur, voldoende bijdraagt aan het herstel van ecosys-
temen. Naar mijn mening moeten we stoppen met ge-
scheiden optrekken en streven naar een goed beheer van 
het landelijk gebied als geheel. Het duurzaam maken van 
het landbouwsysteem heeft een veel groter positief effect 

2015), mits de hierin aangegeven hoeveelheden dierlij-
ke producten worden gehalveerd. In dit scenario moe-
ten tot 2040 de oppervlaktes waarop groenten, fruit, 
noten, peulvruchten en granen worden geteeld toene-
men en de oppervlakte aan grasland met circa 750.000 
ha afnemen. 
Voor voedselzekerheid is niet alleen voldoende land-
bouwgrond nodig, maar ook de kwaliteit ervan is be-
langrijk. Daarbij zijn bodemgebruik, landgebruik, land-
schap en waterbeheer nauw met elkaar verbonden. Door 
mechanisatie en het gebruik van kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen is de bodemkwaliteit achteruit gegaan. 
Door schaalvergroting zijn grotere percelen ontstaan. 
Monoculturen op grote akkers en grote hoeveelheden 
dieren bij elkaar zijn geen basis voor een stabiel land-
bouwsysteem, maar zijn kwetsbaar voor ziekten en pla-
gen en kunnen een gevaar zijn voor de volksgezondheid. 
De huidige remedie is de toepassing van bestrijdings-
middelen en verregaande hygiënemaatregelen (afge-
sloten stallen). Met kleine akkers, afgewisseld met na-
tuurlijke elementen zoals houtwallen, bosjes, stroken, 
sloten en greppels, en met veel verschillende gewassen 
(mengteelt, strokenteelt) kan veel beter gebruik worden 
gemaakt van natuurlijke bestrijding van ziekten en pla-
gen. Ook het gemengde bedrijf ‘nieuwe stijl’ past hierbij: 
combinaties van agroforestry, permacultuur, voedselbos-
sen, plantaardige productie gemengd met dierlijke pro-
ductie (bijvoorbeeld schapen met fruitteelt, notenbomen 
met kippenhouderij). 

JAAR OPPERVLAKTE 
LANDBOUWGROND (HA)

OPPERVLAKTE BOS/
NATUUR (HA)

OPPERVLAKTE LANDELIJK 
GEBIED (HA)

AANDEEL BOS/NATUUR IN 
LANDELIJK GEBIED

1950 2.337.048 484.000 2.821.048 17%

2019 1.724.652 695.000 2.419.652 29%

Tabel 3 Oppervlaktes land-
bouwgrond en bos/natuur in 
1950 en in 2019.

Table 3 areas of agricultural 
land and forest/nature in 
1050 and 2019. 

De Nederlandse landbouw in 2040
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Zij kunnen deze restromen dan mengen, bewerken en 
zuiveren en onder kwaliteitsgarantie aan de landbouw 
terug leveren.

Een scenario voor de landbouw in 2040
Om het doel van 90% minder CO2-equivalenten in 2040 
te halen, moet het gebruik van fossiele energie tot bijna 
nul gereduceerd worden. Zoals eerder gesteld is dit al-
leen mogelijk als we veel minder energie gaan gebrui-
ken. Het beoogde landbouwsysteem voor 2040 is een 
duurzame kringlooplandbouw waarin geen gebruik 
wordt gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmidde-
len en waarin kleine, lichte machines worden gebruikt. 
Dit resulteert in een toename van circa 470.000 directe 
arbeidsplaatsen in de landbouw in 2040, waarbij circa 
88.000 indirecte arbeidsplaatsen – overigens groten-
deels in het buitenland - verdwijnen. 
Zoals eerder genoemd moet het uitgangspunt voor een 
duurzame kringlooplandbouw in 2040 zijn: zo min mo-
gelijk gebruik van energie, grondstoffen en land. Dit be-
tekent:
•  Zo min mogelijk import en export. Een forse reduc-

tie van vervoersstromen betekent minder energiever-
bruik en minder landgebruik elders. 

•  Geen glastuinbouw met verwarmde kassen. 
•  Een reductie van de veestapel met circa 80%, door het 

af bouwen van de intensieve veehouderij en een deel 
van de melkveehouderij. Dit beperkt vervoer en land-
gebruik elders.

•  Herinrichting van een deel van het landelijk gebied.
•  Een gesloten kringloop, waarbij alle voedingsstoffen 

die via de landbouwproducten worden afgevoerd en 
alle overige reststromen van organisch materiaal weer 
teruggebracht worden op het land.

•  Kapitaal vervangen door arbeid. Dit levert circa 470.000 
extra directe arbeidsplaatsen op in de landbouw. 

op natuur en biodiversiteit dan het huidige beheer in af-
gescheiden natuurgebieden. We hebben het dan over een 
verbetering op een oppervlakte van ruim 2,4 miljoen hec-
tare (landbouw en bos/natuur samen).

Het sluiten van de kringloop
Een echte kringlooplandbouw is alleen mogelijk als alle 
voedingsstoffen die met de landbouwproducten worden 
afgevoerd weer terug worden gebracht op het land. In 
het huidige systeem worden voortdurend waardevolle 
voedingsstoffen vernietigd. Daarmee treedt een verar-
ming op van de bodem, én van onze voeding. De meeste 
voedingsstoffen gaan nu verloren door het huidige sys-
teem van afvalwaterzuivering. Reststromen van orga-
nisch materiaal van huishoudens, bedrijven en instel-
lingen komen door elkaar in het riool terecht en worden 
afgevoerd naar zuiveringsinstallaties. Het daar gepro-
duceerde slib wordt voor een groot deel verbrand, waar-
bij de voedingsstoffen verloren gaan. Dit systeem zou 
vervangen moeten worden door nieuwe sanitatiesyste-
men, waarvan er in het buitenland al vele operationeel 
zijn en in Nederland enkele. Een bijkomend voordeel is 
dat daarmee ook een aanzienlijke besparing op drink-
water kan worden gerealiseerd. 
De reststromen van organisch materiaal bestaan uit 
dierlijke mest, voor zo ver die niet op het eigen bedrijf 
direct wordt gebruikt, organisch materiaal dat nu nog 
in het riool verdwijnt (onder meer menselijke faecali-
en), baggerspecie en overige reststromen zoals gft-af-
val, snoeihout, bermmaaisel, bedrijfsafval, zaagsel, riet, 
plagsel, heide et cetera.
Een deel van de reststromen van de levensmiddelenin-
dustrie kan via veevoer worden hergebruikt. Alle rest-
stromen van organisch materiaal kunnen decentraal 
worden ingezameld, waarbij kan worden aangesloten bij 
de huidige infrastructuur van de composteerbedrijven. 
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In dit scenario voor 2040 gebruikt de landbouw veel 
minder input dan nu, en levert weer meer energie op 
dan erin is gestopt. Figuur 2 geeft deze ontwikkeling 
tot 2040 weer, vanuit het uitgangspunt dat deze in 2015 
wordt ingezet. Te zien is dat de input, na een piek in 
2015, daalt naar het benodigde niveau in 2040. Ter ver-
gelijking zijn in tabel 4 nog enkele gegevens opgenomen 
voor de jaren 1950, 2015 en 2040. Te zien is dat de op-
brengsten per hectare in het scenario voor 2040 hoger 
zijn dan die in 1950, maar ook hoger dan die van het hui-
dige landbouwsysteem.
Hoewel voor een duurzaam landbouwsysteem de ar-
beidskosten zullen toenemen, staan daar grote bespa-
ringen aan maatschappelijke kosten en de aankoop van 
hulpmiddelen tegenover. 

Aanbevelingen
Om dit scenario werkelijkheid te laten worden vatten wij 
het voorgaande samen in de volgende aanbevelingen: 
•  Neem ook de indirecte componenten van de input voor 

de landbouw in beschouwing bij het maken van beleid. 
•  Breng alle reststromen van organisch materiaal terug 

op het land. 
•  Wees zuinig op onze landbouwgrond en gebruik deze 

niet voor andere bestemmingen.
•  Richt landbouwonderzoek meer op energie- en grond-

stoffenbesparende technologieën in plaats van op ar-
beidsbesparing;

•  Richt een deel van het landelijk gebied opnieuw in mid-
dels een groene dooradering van het landbouwgebied 
en een verdere integratie van landbouw en natuur.

•  Stuur gericht op duurzaamheid via fiscale maatrege-
len. Verlaag de belastingen op arbeid en verhoog die 
op het gebruik van energie en grondstoffen.

•  Maak het Europese Emissiehandelssysteem van toe-
passing op alle sectoren, dus ook op de landbouw. 

De Nederlandse landbouw in 2040

1950 2015 2040

output/input 
(op basis van GJ/ha)

1,04 0,16 1,92

output (GJ/ha) 23,886 26,821 31,969

input (GJ/ha) 23,021 165,636 16,667

Tabel 4 Output/input-gege-
vens voor de jaren 1950, 
2015 en 2040.

Table 4 Output and input 
data for the years 1950, 
2015 and 2040.

Figuur 2 Output en input 
van de landbouw in de peri-
ode 1950 – 2040.

Figure 2 Output and input 
of agriculture in the period 
1950 to 2040.

Verhoog daarbij de prijs per ton CO2-equivalent staps-
gewijs tot minimaal €500 per ton in 2040.

•  Bereken maatschappelijke kosten, voor zover die niet 
zijn opgenomen in de CO2-beprijzing, door aan de ver-
oorzakende partijen.

•  Stuur richting duurzaamheid via het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid.

•  Geef actief voorlichting aan burgers, overheden en be-
drijven.

Een landbouwsysteem waarmee kan worden voldaan 
aan het akkoord van Parijs vergt een aantal fundamen-
tele wijzigingen ten aanzien van energiegebruik, land-
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gebruik en arbeid, maar biedt ook een oplossing voor 
een groot aantal problemen van de huidige landbouw 
(bodemkwaliteit, biodiversiteit, mest, stikstof, et ce-
tera). Het zou al beter zijn als bij het maken van beleid 
en het nemen van besluiten ook de indirecte compo-
nenten van energie, landgebruik en arbeid zouden wor-
den meegenomen. Na de productie en het gebruik van 

landbouwproducten volgt de fase van hergebruik en 
het terugwinnen van grondstoffen. Ook daar zijn weer 
energie en grondstoffen voor nodig. Kortom, de over-
gang naar een circulaire economie is complex en de tijd 
dringt.  Daarom moeten we heel snel met de omschake-
ling beginnen.
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