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Duurzaamheid 
wordt ‘license to
operate’

Onze omgeving

Areaal geen 
limiterende factor

(On) zekerheid in 
aanvoer

(Maatschappelijk) 
effect van media

Consumentenbehoeften

BEDREIGINGEN KANSEN

Gunstiger klimaat



ORGANISATIE

Ontwikkelingen 
binnen de EU… 
European Green 
Deal

Het belangrijkste onderdeel van 
de Green Deal; de 
Farm to Fork Strategy

The Farm to Fork Strategy aims to accelerate our 
transition to a sustainable food system that should:

• have a neutral or positive environmental impact;
• help to mitigate climate change and adapt to its 

impacts;
• reverse the loss of biodiversity;
• ensure food security, nutrition and public health, 

making sure that everyone has access to 
sufficient, safe, nutritious, sustainable food;

• preserve affordability of food while generating 
fairer economic returns, fostering competitiveness 
of the EU supply sector and promoting fair trade.



Ontwikkelingen 
binnen Nederland… 
Nationale Eiwit 
Strategie (NES)

Kamerstuk 22-12-2020

De Nationale Eiwitstrategie heeft als doel om de komende 
5 tot 10 jaar de zelfvoorzieningsgraad van nieuwe en 
plantaardige eiwitten te vergroten, op een duurzame 
manier die bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en 
natuurlijke omgeving.

Ook focus op de tarweketen!

Eiwitinname consumenten:
1. Vlees (29%)
2. Zuivel (23%)
3. Brood (22%)



Ontwikkelingen 
binnen Nederland… 
ontwikkelingen in 
regelgeving

7e NL actieprogramma betreffende de 
nitraatrichtlijn (2022-2025)

De Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging 
die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit 
agrarische bronnen te verminderen en verdere 
verontreiniging van dien aard te voorkomen.

Hierbij worden ook ingrepen gedaan in het 
bouwplan van de teler, onder andere een 
verplichte inzaai van rustgewassen op zand-
en lössgronden.

Vanaf 2023 komt er een verplichting om op 
bouwland 1 op 4 jaar een rustgewas in te 
zaaien, per 2027 is dit 1 op 3 jaar (beide geldt 
uitsluitend voor zandgrond). Rustgewassen zijn 
onder andere granen, grassen, luzerne, 
sorghum, vezelgewassen en sommige 
eiwitgewassen.



Ontwikkelingen 
binnen Nederland…

Kleinere veestapel?



Klimaat
verandering…



Ontwikkelingen 
binnen de supply
chain…

Stijgende kosten in de grondstoffen en logistiek

Ontwikkelingen in aanvoerlanden



ORGANISATIE

Effect van NGO’s
en voedsel 
issues…



ORGANISATIE

Effect van 
consumenten 
behoefte…

Bron: agrifood monitor

Bron: eurobarometer 



Duurzaamheid 
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Wat hebben we 
vandaag 
voorhanden?

Enkele feiten op een rij…

1. Areaal
• Het totale areaal tarwe (2021) aan geoogst 

oppervlakte is 118.158 ha. De opbrengst per ha is 8,2 
ton, totaal 970k ton;

• Naar schatting is 70% van de hoeveelheid tarwe 
(678k ton)  gekwalificeerd als baktarwe (CGO). 

• Niet alle baktarwe wordt voor dit doeleinde toegepast.

2. Hoeveelheid baktarwe
• De hoeveelheid Nederlandse tarwe die 

wordt verwerkt is ca. 150-300k ton 
(inschatting). 



ORGANISATIE

3. Maalcapaciteit
• De totale Nederlandse maalcapaciteit (voor alle 

toepassingen incl. brood) is, volgens EFM 1.000k ton; 
naar inschatting wordt hiervan 70% benut. 

• (Hierbij is niet gekeken naar de huidige herkomst van 
bloem en meel uit België en Duitsland).

4. Graanbehoefte voor brood
• De totale Nederlandse broodconsumptie 

is 817k ton (MAT 2020). 
• Hiervoor is 554k ton tarwe nodig.

Wat hebben we 
vandaag 
voorhanden?

Enkele feiten op een rij…



Mogelijk?

Theoretisch wel!

Nu de praktische 
invulling…

Tarwe opbrengst

970k ton

Vermaling 

700k ton

Broodnodig

555k ton

(Potentiele) beschikbaarheid voldoende. 
Wat is nodig aan kwaliteit?



De oplossing:
Ketentransitie!

Waarom?

1. Een gezamenlijke aanpak maakt ons sterker; 
wij kunnen onze krachten bundelen.

2. Nederlandse tarwe als mainstream borgt ook 
voedselveiligheid (ten opzichte van lokale 
initiatieven).

3. Positieve maatschappelijke spin-off richting 
de consument en (toekomstige) werknemers 
in de graanketen. 

Tarwe van 
Nederlandse bodem



De oplossing:
Ketentransitie! Hoe?

1. Met een denktank, waaraan 
vertegenwoordigers uit de keten deelnemen, 
is nagedacht over de mogelijkheden en 
uitgagingen.

2. Aanpak op korte termijn en langere termijn 
om in alle schakels van de keten zaken 
mogelijk te maken.

3. Er is een prioritering opgesteld waarmee we 
zouden moeten beginnen om graan van 
eigen bodem mogelijk te maken.  

Tarwe van 
Nederlandse bodem



Gezamenlijke doelen

Aannames:
• We streven naar een 

max met behoud van 
flexibiliteit;

• Er is een 
verdienmodel voor 
alle schakels in de 
keten;

• We kunnen de 
consument bereiken.

De wereld om ons 
heen verandert. 
Aanvoer van granen 
is niet 
vanzelfsprekend. 
Duurzaamheid in de 
keten is onze 
‘license to operate’. 
De consument heeft 
verwachtingen met 
betrekking tot de 
herkomst van onze 
tarwe.

Daarnaast willen we 
een positief 
ketenimago!

UITDAGING KETEN
DEELNAME

AANPAK

Korte termijn: 2022 - 2023

Uitwerken prioriteit projecten: 
1. Kostenberekening in de keten;
2. Peilen consumentenbehoeften en 

opstellen boodschap;
3. (her)inrichten baktarwe onderzoek en 

selectie.

UITKOMSTEN

Middellange termijn: 2023 - 2028
Uitwerken overige ketenuitdagingen tot 
oplossingen om te komen tot een (blijvende) 
zelfvoorzienendheid.

Lange termijn: 2026 - 2028
Mogelijke duurzaamheid initiatieven in de 
keten (bv verlagen carbon footprint).




