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Multifunctionele landbouw: zowel last als profijt van coronacrisis 

Nadia Menkveld, sectoreconoom Agrifood 

nadia.menkveld@nl.abnamro.com

Hoewel de agrarische sector ten opzichte van andere sectoren relatief weinig invloed ondervindt van de 

coronacrisis, zijn er toch redelijk wat agrarische ondernemers die worstelen met of juist profiteren van de 

coronacrisis. Dit komt doordat steeds meer boeren en tuinders naast traditionele landbouw nevenactiviteiten 

ontplooien, zoals boerencampings of een winkel op het erf. Juist de inkomsten hierop worden beïnvloed door de 

lockdownmaatregelen of veranderend consumentengedrag.  

Steeds meer agrarische ondernemers genereren inkomsten uit andere activiteiten dan uit land, kassen of vee. Volgens 

cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) ging het in 2020 om 22.000 van dit soort multifunctionele bedrijven, zo’n 

40 procent van het totale aantal agrarische ondernemingen. Vier jaar geleden begaven zich nog slechts zo’n 14.000 

ondernemers buiten hun oorspronkelijke terrein.  

De neveninkomsten komen uit diverse activiteiten. Zo zijn er ondernemers die duurzame energie opwekken en leveren 

aan derde partijen of de toeleveringsketen korter maken door rechtstreeks aan de consument of lokale afnemers te 

leveren. De reden voor de toename van het aantal boeren en tuinders dat multifunctionele landbouw bedrijft, is dat 

sommige activiteiten extra geld opleveren of dat ze een logisch verlengde zijn van de reeds bestaande 

bedrijfsactiviteiten. Voor het komende jaar geldt dat een aantal van deze nevenactiviteiten profiteren van de coronacrisis, 

terwijl andere juist nadeel ondervinden.  

Kortere keten niet altijd gunstig in coronatijd 

Vorig jaar verkochten ruim 7.000 agrarische bedrijven hun producten via een zogeheten korte keten. Dit zijn boeren en 

tuinders die direct op het erf of via slechts één tussenschakel aan de consument leveren. Die tussenschakel kan 

bijvoorbeeld een restaurant, een markthandelaar of een tuincentrum zijn. Voor de ondernemer kan het werken met 

slechts één tussenschakel bijzonder arbeidsintensief zijn, net als de verkoop op het erf. Heel veel agrarische producten 

worden verkocht via de korte keten, zoals bloemen en planten, glasgroente, aardappelen en eieren.  

Het aantal bedrijven dat via de korte keten de consument probeert te bereiken is flink toegenomen. Volgens het CBS 

haalde in 2017 circa 11 procent van de landbouwbedrijven een deel van hun omzet uit de korte ketenverkoop, in 2020 



 

  

 

 

  

  

 

was dit percentage gegroeid naar circa 14 procent. Voor deze bedrijven is korte ketenverkoop een belangrijk onderdeel 

van hun verdienmodel geworden. Gemiddeld behalen deze bedrijven een derde van de totale omzet uit deze 

nevenactiviteit.  

 

Voor dit jaar geldt dat de winkels die voedsel direct aan de consument leveren, profiteren van de sluiting van horeca en 

de veranderende consumentenbestedingen. Boodschappen doen bij de boer of tuinder heeft zich ontpopt tot een 

welkom uitje nu een groot aantal mensen aan huis gekluisterd zit. Bovendien hebben mensen meer geld te besteden; in 

de kroeg of het restaurant wordt immers niets meer uitgegeven. Daarnaast voldoet de boerderijwinkel aan een behoefte 

die al langer aan kracht wint: consumenten willen graag vers, authentiek en lokaal eten.  

 

Toch vertellen de toenemende consumentenbestedingen in boerderijwinkels niet het hele verhaal van de korte 

ketenverkoop. Het deel van de korte ketenomzet dat afhankelijk is van directe levering aan consumenten is namelijk 

klein. Het grootste deel van de omzet wordt behaald via de levering aan tussenschakels, die op hun beurt weer aan de 

consument verkopen. Gemiddeld verdient een bedrijf met levering aan een van de genoemde tussenschakels bijna 

300.000 euro, terwijl het bedrijf dat rechtstreeks aan de consument verkoopt hier een gemiddelde opbrengst van 50.000 

uit haalt. Dat de consumentenbestedingen bij boerderijwinkels stijgen is dus positief, maar belangrijker is wat dit jaar met 

de verkoop via de lokale tussenschakel gaat gebeuren.  

 

Het grootste deel van de korte ketenomzet komt van de verkoop via één schakel 

 

 

Bron: CBS 

 

De gevolgen van de coronacrisis voor de korte ketenverkoop zijn uiteraard afhankelijk van het soort product en het 

kanaal waar de ondernemer aan levert. De verkoop van bloemen en planten ondervindt last van de sluiting van 

tuincentra dit jaar. De verkoop via ‘click en collect’ maakt naar alle waarschijnlijkheid maar weinig goed van de klap die 

de afzet via dit kanaal oploopt. Boeren of tuinders die direct aan de horeca leveren, lijden onder de horecasluiting. In 

totaal zetten voedingstuinders zo’n 330 miljoen euro om door de korte keten verkoop met één tussenschakel. Zo’n 70 

miljoen euro wordt verdiend door rechtstreeks aan de consument te leveren. Maar de boeren en tuinders die via 

speciaalzaken de consumenten bereiken, profiteren juist van de veranderende consumentenbestedingen. Uit 

pintransacties van ABN AMRO blijkt dat de pinbestedingen van consumenten bij voedingsspeciaalzaken dit jaar met 

circa 30 procent zijn toegenomen.  
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https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/headlines-insights/lagere-bestedingen-tuincentra-schaadt-ook-siertelers.html


 

  

 

 

  

  

 

Bestedingen bij voedingsspeciaalzaken blijven ook in 2021 hoog  

 

 

 

Bron: CADM ABN AMRO  

*Fysieke pintransacties met ABN AMRO pinpas (nominaal, niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, inflatie of andere trends) 

 

Een andere vorm van het verkorten van de keten doet zich voor wanneer boerenbedrijven hun producten zelf verwerken 

en daarmee verkoop van hun grondstoffen aan de verwerkende industrie kunnen overslaan. In 2020 maakten bijna 1200 

agrarische bedrijven zelf landbouwproducten (deels) geschikt voor consumptie, zoals de verwerking van kaas of het 

maken van jam. Het aantal bedrijven dat zelf landbouwproducten verwerkt is flink gestegen en neemt naar verwachting 

de komende jaren verder toe. Deze toename is vooral te danken aan een hogere vraag van consumenten naar 

authentieke producten waarvan de herkomst herleidbaar is. Daarnaast maakt de technologische ontwikkeling het 

makkelijker om zelf producten op het erf te verwerken.  

 

Verandering in toerisme gunstig voor boerencampings en stalling van caravans 

 

Agrotoerisme is een andere nevenactiviteit van boeren en tuinders die gevolgen ondervindt van de coronacrisis. Bijna 

2.000 agrarische ondernemers waren in 2020 deels afhankelijk van het exploiteren van een Bed & Breakfast of een 

camping op het erf, of de verhuur van ruimte voor bijvoorbeeld zakelijke events en huwelijken. Het is duidelijk dat deze 

bedrijfsactiviteiten op de een of andere manier door de uitbraak van corona geraakt zijn: groepsreizen zijn niet mogelijk 

en huwelijken, congressen en andere zakelijke bijeenkomsten zijn uitgesteld.  

 

Het vaccinatiebeleid speelt een grote rol in hoe deze nevenactiviteit zich dit jaar ontvouwt. Als de uitbraak van corona 

voor de zomer voldoende beteugeld wordt, nemen deze activiteiten op het erf ongetwijfeld weer toe, zeker wanneer de 

agrariërs dan ook weer mogelijkheden hebben om Duitse en Belgische toeristen te ontvangen.  

 

Als het virus niet voldoende ingedamd wordt, zal de Nederlander net als in 2020 met name in eigen land recreëren. In 

2020 steeg de omzet van Nederlandse verblijfsrecreatie in de zomervakantie ten opzichte van de zomervakantie in 2019. 

Maar het verlies aan omzet in de andere vakanties, zoals de meivakantie, pinkstervakantie en paasvakantie, werd 

hierdoor niet goedgemaakt. Voor dit jaar is ABN AMRO optimistisch. Nu al wordt er veel geboekt. Het vooruitzicht op 
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https://www.stratech.nl/recreatie/nieuws/stratech-benchmark-impact-coronavirus-deel-7.html


mooi lenteweer, een negatief reisadvies voor het buitenland en een langer dan verwachte lockdown zorgt op dit moment 

voor meer boekingen door Nederlandse gezinnen en thuiswerkers.  

Met de andere activiteiten zal het minder gaan wanneer naar alle waarschijnlijkheid een aantal beperkende maatregelen 

ook in de zomermaanden nog van kracht blijven. De boekingen van groepsaccommodaties en de verhuur van 

accommodatie voor zakelijke of persoonlijke bijeenkomsten trekken dan in het beste geval alsnog later in de tweede helft 

van het jaar weer aan. De verloren omzet van eerder dit jaar wordt daarmee echter niet meer goedgemaakt.  

Ook op andere wijze weten agrariërs hun land en gebouwen door verhuur aan derden te gelde te maken. Zo stallen 

ongeveer 3000 boeren en tuinders goederen van derden, zoals caravans of boten, of runnen een dierenpension op het 

erf. Deze ondernemers profiteren van de run op caravans en huisdieren die als gevolg van corona plaatsvindt. Dit 

betekent namelijk dat de vraag naar caravanstalling zal toenemen. Hoewel de Nederlandse burgers dit jaar nog relatief 

weinig zullen reizen en daardoor ook geen dierenpension nodig hebben, biedt de recente toename van het 

huisdierenbezit wel kansen voor deze nevenactiviteit op de wat langere termijn. 

Landbouw: meer zorgen dan coronacrisis 

Zoals hierboven reeds aangegeven zijn de kernactiviteiten van veehouders, akkerbouwers en tuinders minder geraakt 

door de coronacrisis. Vorig jaar daalden weliswaar de prijzen van verschillende agrarische producten, maar over het 

algemeen was het leed kleiner dan gevreesd. Veel andere zaken, zoals de stikstofdiscussie, de uitbraak van de 

vogelgriep, de Afrikaanse Varkenspest in Duitsland en het warme en droge weer speelden minstens zo een belangrijke 

rol op het boerenerf.  

Veehouderij: hogere voerkosten en druk op de prijzen 

Dit jaar staat de veehouderij wederom in het teken van de stikstofdiscussie. De stikstofwet is door de eerste kamer 

goedgekeurd. In 2035 moet 74 procent van de stikstofgevoelige natuur weer op orde zijn. Veel is nog onduidelijk en dat 

beperkt veehouders tot het maken van plannen. 

De kosten van veevoer zijn hoog en dat blijft naar alle waarschijnlijkheid dit jaar zo. De gestegen soja- en tarweprijzen 

drijven de prijzen van voer omhoog. In februari lagen de prijzen van soja op het hoogste niveau in zes jaar. De enorme 

vraag vanuit China zorgt voor hogere mais- en sojaprijzen. De groeiende Chinese varkensstapel zal de vraag van deze 

grondstoffen voorlopig hoog houden. Daarnaast zijn er zorgen over het slechte weer en zijn de voorraden van zowel 

mais als soja relatief laag. Deze factoren bij elkaar zullen de komende periode voor een prijsopdrijvend effect zorgen.    

https://www.nu.nl/economie/6119385/grote-vraag-naar-campers-zet-door-in-eerste-twee-maanden-van-2021.html
https://www.nvg-diervoeding.nl/persbericht-coronacrisis-zorgt-voor-piek-in-huisdierbezit/#:~:text=Het%20totaal%20aantal%20huisdieren%20in,hondenpopulatie%20naar%201%2C9%20miljoen.&text=Bij%20%C3%A9%C3%A9n%20op%20de%20vijf,als%20gevolg%20van%20de%20coronacrisis.


Prijs soja op hoog niveau 

Bron: Thomson Reuters (Datastream) 

Het aantal varkens in Nederland neemt dit jaar naar verwachting af, terwijl de prijs licht zal stijgen. De varkensstapel in 

Nederland krimpt als gevolg van de Saneringsregeling Varkenshouders. En hoewel de prijzen als gevolg van corona-

uitbraken bij slachterijen en de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in Duitsland in 2020 onder druk stonden, is de vraag 

vanuit Azië nog altijd dusdanig hoog dat de komende periode eerder een opwaartse dan neerwaartse druk op de prijzen 

volgt. Uiteraard is nog veel onzeker en kan een uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest in Nederland behoorlijk roet in 

het eten gooien.  

De melkveehouders zagen in 2020 de melkprijs dalen en de kosten van veevoer toenemen. Het inkomen van 

melkveehouders nam in 2020 dan ook af, maar bleef op de lange termijn nog wel boven het gemiddelde. Voor 2021 blijft 

de vraag naar zuivel naar verwachting goed. De vraag vanuit China houdt aan en ook de verkoop van zuivelproducten 

via het retailkanaal blijft sterk. Weliswaar is de vraag vanuit de horeca flink gedaald, maar voor zuivel is de horeca een 

wat kleinere markt. Door de beperkte voorraden lijkt de melkprijs dit jaar op peil te blijven en zal ten opzichte van 2020 

eerder stijgen dan dalen.  

De pluimveehouders hangt het risico van een vogelgriepuitbraak boven het hoofd. De laatste uitbraak vond eind februari 

plaats in Brabant waardoor drie bedrijven geruimd moesten worden. Voor de branche geldt dat duurzaamheid en 

diervriendelijker produceren steeds belangrijker gaat worden. Zo neemt in Duitsland de vraag naar eieren van leghennen 

toe die zonder het doden van haantjes zijn geproduceerd. De kans is groot dat ook in Nederland meer vraag naar dit 

type eieren ontstaat. Daarnaast is het gebruik van duurzame energie belangrijker geworden, nu afnemers hier 

nadrukkelijker om vragen. Voor vleeskuikens geldt dat er veel aanbod is, terwijl de vraag lager is door het wegvallen van 

de horeca-afzet. Hoewel de uitgaven aan fastfood in de huidige lockdown minder hard dalen dan tijdens die van vorig 

voorjaar, wordt pas in de tweede helft van dit jaar echt herstel verwacht. Tot die tijd blijven pluimveebedrijven nog in 

onzekerheid.  
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Akkerbouw en glastuinbouw 

De markt voor fritesaardappelen heeft geleden onder de coronacrisis. Hoewel de markt er nu wel bovenop lijkt te 

krabbelen blijft deze nog wel verstoord met relatief lage prijzen. Akkerbouwers passen naar verwachting hun teeltplan 

wat aan en hun oog minder op frites-aardappelen laten vallen en wellicht wat meer op tafel-aardappelen of uien. Of dit 

voldoende is om de prijsvorming op te krikken is nog moeilijk te zeggen.  

Waar de hoge prijzen van soja en tarwe een probleem vormen voor de veehouderij kunnen deze gunstig uitpakken voor 

de akkerbouw. De hoge prijs van soja kan voor vraagverschuiving zorgen van soja naar tarwe en wellicht andere granen. 

Dit is gunstig voor de Nederlandse akkerbouwers die juist tarwe verbouwen. De voedingstuinbouw heeft te maken met 

een hoger aanbod van tomaten uit Spanje en Marokko dat voor prijsdruk heeft gezorgd. Daarnaast meldde de 

Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) begin dit jaar vijf nieuwe gevallen van besmettingen met het ToBRFV 

virus Dit virus is niet schadelijk voor mens of dier, maar kan de teelt van tomaten schade toebrengen en producten 

onverkoopbaar maken.  

Ook de Brexit kan de telers nog voor uitdagingen stellen. Circa 10 procent van de Nederlandse uitvoer van groente en 

fruit gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Vruchtgroenten, zoals paprika’s, komkommers en tomaten, vormen een 

belangrijke categorie. Deze producten worden veelal per schip of per vrachtauto naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd. 

Op dit moment is het vooral nog de export vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie die hinder ondervindt 

van administratieve controles aan de grens. In de komende maanden wordt de export van agrarische producten vanuit 

de Unie naar het Verenigd Koninkrijk echter ook aan zwaardere administratieve verplichtingen onderworpen. Dit 

betekent dat wanneer exporteurs niet gereed zijn voor de nieuwe eisen, of wanneer de douane de toename van de 

controles niet kan verwerken, de uitvoer ernstig gehinderd kan worden.  

Prognoses 2021 per subsector zijn te lezen: Coronacrisis niet enige zorg op boerenerf 

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/agrarisch/coronacrisis-niet-enige-zorg-op-boerenerf.html


TRANSACTIE DATA ABN AMRO 

Het coronavirus is een nieuw fenomeen voor economen en aangezien de meeste officiële data over consumptie weken, 

soms maanden, achterlopen is het moeilijk een inschatting te maken van de directe impact van de verspreiding van het 

virus op de Nederlandse economie. Daarom hebben wij op basis van transactiedata realtime-indicatoren ontwikkeld om 

consumptie te meten. De data bestaat uit fysieke pintransacties en online betalingen (iDEAL) van ABN AMRO klanten. 

Per dag gaan er miljoenen transacties door betalingssystemen van banken heen en op basis van deze transacties 

berekenen wij de geaggregeerde consumptie en de consumptie opgesplitst in verschillende dienst- en productgroepen. 

Zo kunnen wij onze klanten beter informeren over de staat van de Nederlandse economie en beleidsmakers helpen om 

goede keuzes te maken op basis van kwantitatieve analyses. 

Disclaimer 

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en 

informatie. Door de onzekerheid over het verloop van het coronavirus zijn deze verwachtingen met meer onzekerheid 

omgeven dan gebruikelijk. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld 

voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer 

in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van tekst of cijfers uit 

deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.  

Teksten zijn afgesloten op 10 maart 2021. 




