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In welke sector(en) bent u actief?
Akkerbouw 21,2%

Biologische land- en tuinbouw 1,2%

Bloembollenteelt 2,6%

Bomen- en vaste plantenteelt 1,3%

Edelpelsdieren 0,3%

Fruitteelt 3,4%

Geitenhouderij 1,2%

Glastuinbouw 4,5%

Konijnenhouderij 0,2%

Melkveehouderij 30,2%

Multfunctionele landbouw (verbrede landbouw) 3,6%

Paardenhouderij 2,2%

Paddenstoelenteelt 0,3%

Pluimveehouderij 3,2%

Schapenhouderij 3,3%

Sierteelt 3,3%

Varkenshouderij 3,5%

Vleesveehouderij 4,5%

Voedingstuinbouw 0,8%

Vollegrondsgroenteteelt 2,1%

Anders, namelijk 7%

In welke provincie is uw bedrijf gevestigd?
Drenthe 4,3%

Flevoland 3,8%

Friesland 8,4%

Gelderland (LTO Noord) 11,6%

Geldeland (ZLTO) 3,3%

Groningen 5,5%

Limburg 6%

Noord-Brabant 17%

Noord-Holland 7,8%

Overijssel 9,5%

Utrecht 5%

Zeeland 8,7%

Zuid-Holland 9,2%
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Heeft de coronacrisis effect op uw lichamelijke of geestelijke gezondheid of die van uw 
gezinsleden?

Nee, we hebben nergens last van 47,7%

Ik heb nergens last van, maar (enkele) gezinsleden wel 4,9%

Ja, ik ben meer gespannen dan normaal 18,4%

Ja, ik en mijn gezin ervaren meer stress dan normaal 20,4%

Ja, ik slaap slecht door de coronacrisis 3,3%

Anders, namelijk 5,2%

Maakt u zich zorgen over de impact van de coronacrisis op de land- en tuinbouwsector?
Ja 90,2%

Nee 9,8%

Maakt u zich zorgen om de bedrijfseconomische gevolgen van de coronacrisis op uw bedrijf?
Ja 46,4%

Nee, de prijzen lopen juist op 0,8%

Nee, nu nog niet. Maar de crisis moet niet te lang duren 48,4%

Anders, namelijk 4,4%

In welke mate lijdt uw bedrijf in deze periode economische schade?
Minder dan 50.000 euro verlies 53%

50.000 tot 100.000 euro verlies 25,4%

Meer dan 100.000 euro verlies 21,6%

Waardoor wordt de schade veroorzaakt?
Wegvallen van afzet 37,9%

Prijsval 44,2%

Bedrijfsactiviteiten gedwongen moeten staken 10

Gebrek aan arbeidskrachten 4

Anders, namelijk 3,9%
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Kan de coronacrisis de land- en tuinbouw ook voordeel opleveren?
Ja, mensen zijn zich nu meer bewust van het belang 
van eigen voedselproductie

33,6%

Ja, de crisis heeft mogelijk een positieve impact op de 
luchtkwaliteit

26,5%

Ja, werken in de land- en tuinbouw wordt weer populair 5,9%

Ja, de crisis kan de streekafzet bevorderen 14,8%

Nee, dit levert geen enkel voordeel op 11,9%

Anders, namelijk 7,3%

Neemt u maatregelen om schade te voorkomen?
Ja 45,1%

Nee 54,9%


