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TEN GELEIDE

De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) heeft een programma
van verkennende studies vastgesteld over de Nederlandse landbouw en het
landelijk gebied in de eerste decennia van de 21e eeuw. lIet dit programma
wil de Raad onder meer inzÍcht verwerven in toekomstige rurale ontwikkelin-
gen en in effecten van beleidsvormen op die ontwikkelingen. Bovendien wil
hij tegen dÍe achtergrond mogelijke, beleidsrelevante, onderzoekthema's in
kaart brengen en prioriteren. Drie studies uit dit prograrnma kunnen gezien
worden als min of meer parallele projecten, te r^reten: (1) "Ruraal grond-
gebruik en ruimtelijke spreiding van functies in Nederland en [Iest-Europa";
(2) "Interactie tussen ecologische en economische duurzaamheid" en (3)
"Toekomstig recreatiegedrag bij veranderend grondgebruí-k" .

Deze studies dienen als bouwstenen voor de opstelling van de Meerjarenvisie
Landbouwkundig Onderzoek L995 - 1998.

De Toekomstverkenning Ruraal Grondgebruik raakt aan een aantal kernvraag-
stukken van het Nederlandse en EG-beleid ten aanzien van landbouw, natuur,
bosbouw, recreatie, wonen en rurale infrastructuur. Door veranderingen in
het markt- en prijsbeleid, het milieubeleid, de noodzaak tot verdere
produktiebeheersing en veranderingen in het natuurbeleid, sÈaan ingrijpende
veranderingen Ín het grondgebruik voor de deur. Daarbij moeten ingrijpende
besluiten worden genomen, IÀraarvan de consequenties onvoldoende duidelijk
zíjn.

De problemen zijn van zodaní-g belang dat aanbevolen wordt hiervoor een
onderzoekstimuleringsprogramma te starten. De voorliggende studie doet een
groot aantal aanbevelingen voor onderzoek. ïn het advies noemt de NRLO vier
prioritaire thema's:
1. Sociaal-economische ontwikkeling in diverse regio's op het platteland

Ín Europa Ín relatie tot het grondgebruik.
2. Veranderingen in de landbouw in diverse regio's.
3. Onderzoek naar opties voor de langere termijn voor de beheersing van

de agrarische produktie.
4. Onderzoek naar wensen en mogelijke strategieën vanuit het natuurbeleid

en de interactsies met andere functies.
Deze thema's vormen echter slechts een eerste aanzet voor een onderzoek-
progralnma. Voor het opstellen van een onderzoekprogramma in hoofdlijnen
moeten tevens de resultaten van de beide andere NRlO-verkenningen, de !JRR-
studie "Grond voor Keuzen" en de "RuimtelÍjke Verkenningent' van de RPD in
de beschouwing worden betrokken. Hiertoe zal op korte terrnijn een aanvul-
lende opdracht worden verstrekt door het Ministerie van LNV.

Dr.Ir. A.P. Verkaik,
Secretaris NRLO.
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Advies van de NRLO ten aanzien van de verkennende studie "Toekomstverkennine
Ruraal- Grondqebruik". vastgesteld door de Algemene Kamer op 29 oktober 1993

1. Inhoud van de studie en aanbevelingen van de onderzoekers voor verder
onderzoek

Beschrijving van ontwikkelingen
De studÍe beoogt inzicht te geven in mogelijke grondgebruÍks-ontwikkelingen
in het landelijk gebied in Nederland tot in het begin van de volgende eeuw
en tevens aan te geven op welke terreinen beleidsrelevant onderzoek kan worden
verricht.
De recente ontwikkelingen in het grondgebruik voor landbouw en bosbouw in de
EG (9) en in Nederland worden behandeld in Hoofdstuk 2. De ontwikkelingen in
de EG worden uiteen gezet op basis van nationale gegevens en die in Nederland
per landbouwgebied. Deze beschrijving mondt uit in een vijfÈal aanbevelingen
voor verder onderzoek:
(1) een onderzoek naar regionale ontwikkelingen in het grondgebruik in de

EG;
(2) analyse van de relatie tussen overheidsbeleid, parÈiculier initiatief

en ontwikkeling van de bosarealen in de diverse landen;
(3) verder onderzoek naar de regionale ontwikkelingen in het grondgebruik

voor de functies openluchtrecreatie en natuur in de diverse Ec-lid-
staten;

(4) een regionale analyse van de stabiliteit van de relatie tussen bedrijfs-
grootte en stabiliteit van het bouwplan in de grotere EG-landen, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland en

(5) de gevolgen van de toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal voor
het regionaal agrarisch grondgebruik in de EG en van de mogelijke Ín-
vloed daarop van de toetreding van belangrijke agrarische producenten
in Noord-, Midden- en Oost-Europa.

Theoretische verklaringen
Vervolgens wordt (Hfdst 3) een overzicht gegeven van de theoretische verkla-
ringen voor de geografische verdeling van de diverse vormen van ruraal grond-
gebruik en voor de vestigingsplaats van diverse agrarische bedrijfstakken. De
hÍeruit resulterende vragen voor verder onderzoek betreffen:
(6) theoretisch en empirisch onderzoek naar de factoren die de historisch

gegroeide spreiding van de agrarische teelten hebben bepaald en de
factoren die verantwoordelijk zijn voor veranderingen daarin. Het ant-
woord op deze vragen is van belang voor de taxatie van de uitwerking van
de verschillende scenarios voor het toekomstig overheidsbeleid (Hfdst
5 e.v.).

(7) onderzoek naar de krachten die de bestemming voor de functies open-
luchtrecreatie en natuur bepalen en in samenhang daarmee de vraag in
welke mate het overheidsbeleid beantwoordt aan de behoeften van de
samenleving en de vraag naar voorzieningen voor openluchtrecreatie en
natuur en hoe belangengroepen de politieke besluitvorming hierover
beinvloeden.

Scenario's
Voor een scenario-onderzoek naar mogelijke toekomstÍge ontwikkelingen (Hfdst
4) wordt uitgegaan van de door heE Centraal Planbureau opgestelde studie
"Perspectieven op Economische Ontwikkelingen en de Rol van de Overheid" en de
grondhoudingen bij het streven naar een duurzame landbouw onderscheiden in de
studie van de WRR "Concepten van Duurzaamheid" . Deze worden in Hfdst 5 gecom-
bineerd in drie denkbeelden:
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(1) Vrije Marktpersoectief-Gedurfde Goed Vertrouwen Houding
In dit scenario wordt van een dynamische visie op de economie uitgegaan waar-
bij de economische en technologische ontwikkeling voortgedreven wordt door de
ínnovatieve acties van ondernemers, de rol van de overheid beperkÈ is en heÈ
economisch beleid vooral gericht is op de bescherming van eigendomsrechten,
gecombineerd met een op vertrouqlen in het vinden van technische en organisato-
rische innovaties en de werking van de markt gebaseerde oplossing van de
milieu-problematiek. De prioriteitsvolgorde is produktie en consumptie, volks-
gezondheid, soortenrijkdom.

(2) Evenwichtsperspectief-Bezonnen houding
Een goed werkend markt- en prijsmechanisme brengt vraag en aanbod met elkaar
in evenwicht. Onzekerheden spelen minder een rol en een gestage stroom van
technische ontwikkelingen en uit besparingen gevoede investeringen en ver-
beterde opleiding Ieiden tot groei van de welvaart. De overheid beperkt zich
Eot zaken lTaarin het marktmechanisme niet of onvoldoende voorzieÈ en richt
zich vooral op de zorg voor een goede infrastructuur en het corrigeren van
externe effecten. Ten aanzien van natuur en milieu wordt dat gecombineerd
met het vermijden van de ernstigste risico's, "geven en nemenir, compensatie
van verliezen aan natuurwaarden, een beheerst experimentele en voortdurend
bijgestelde benadering. Daarin staat de volksgezondheid voorop in het priori-
teitenschema met produktie en consumptie op de tweede en soortenrijkdom op de
derde plaats.

(3) Coördinatieperspectief-No-regret houding
Een belangrijke ro1 van de overheid en de samenwerking tussen maatschappelijke
sectoren om onzekerheid en instabiliteit in te dammen en de inkomensverdeling
te beinvloeden, gebaseerd op minder vertrour^len in de werking van de markt en
meer aandacht voor correctie van externe effecten. Ten opzichte van natuur en
milieu wordÈ er van uÍtgegaan da:u grenzen zijn overschreden, natuur en milieu
fragiel zijn en geen risico's mogen worden genomen van verdere aantasting.
Gedragsaanpassing is nodig om opgelopen schade te herstellen en verdere schade
te voorkomen waarbij tevens het beslag op schaarse hulpbronnen in de líesÈerse
wereld moet worden teruggedrongen ten gunste van de Derde Wereld. In deze
visie wordt aan het belang van soortenrijkdom voorang gegeven boven achtereen-
volgens volksgezondheid en produktie en eonsumpt,ie.

Consequenties van seenario' s
Vervolgens worden de consequenties van deze drie denkbeelden nagegaan voor
het landbouwbeleid, natuur- en milieubeleid, ruimtelijk beleid, technologi-
sche ontwikkeling in de landbouw. Die worden vooral gekenmerkt door groEe
verschillen in de bemoeienissen van de overheid op elk van deze terreinen.
In Hfdst 6 worden de ontwikkelingen in de onderscheiden vij f rurale functies
geanalyseerd en geplaatst tegen de achtergrond van de drie toekomsEscenario's.
Naast landbouw zijn dat bosbouw, natuur, openluchtrecreatie en wonen. Er wordt
geconstateerd dat de kennis hierover zeer beperkt is. Dit leidE tot een aantal
aanbevelingen voor verder onderzoek:
(B) inschatting van de maatschappelijke behoefte aan bepaalde functies, met

name multifunctioneel bos, natuur, recreatie en r^ronen; en in aansluiting
daarop:

(9) het bepalen van de koopkrachtige vraag naar de verschillende functies
en hun coneurrerend vermogen ten opzichte van elkaar en in het bijzonder
ten opzichte van }andbouw; en

(10) de mogelijke verweving van functies en van de diverse doeltypen van
bosbouw (bijv. multifunctioneel bos) en vormen van natuurontwikkeling.
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Scenario's voor regionaal ruraal grondgebruik in Nederland
In aansluiting op de drie "denkbeelden" over de toekomstige beleidsontwik-
keling wordt tenslotte nagegaan hoe onder invloed daarvan heÈ ruraal grond-
gebruik in Nederland zou kunnen veranderen en vraar en in welke omvang in het
begin van de volgende eeuw ruimÈelijke claims voor de diverse grondgebruiks-
functies mogen worden verwacht (Hfdst 7).
De verwachting is dat heE areaal landbouwgrond hoe dan ook zal afnemen door
uitbreiding van het grondgebruik voor rdonen, multi-functioneel bos en natuur.
In het eerste scenario zal de het ruimtegebruik voor bewoning de sterkste
uitbreiding ondergaan.Het Nederlandse landbouwareaal zaL zich ondanks de
opheffing van de bescherming grotendeels kunnen handhaven maar natuur en bos
krijgen minder ruimte,die bovendien meer op visuele aantrekkelijkheid en
minder op "soortenrijkdom" zaL zíjn georiënteerd.
In het tweede seenario geniet de landbouw ontkoppelde inkomenondersteuning
maar wordt geconfronteerd met een stringent milieubeleid dat sterk zal zíjn
gebaseerd op economische prikkels. Dat zal schaalvergroting eisen. Het natuur-
beleid zal zic!:. vooral richten op natuurwaarden van internationale betekenis
maar daarnaast zal er in de marge ook ruimte zíjn voor beheersovereenkomsten.
Ook in dÍt scenarLo zaL wegens het ontbreken van ruimtelijk beleid heE ruim-
tegebruik voor de woonfunctí.e toenemen.
In het derde scenario wordt de landbouw beschermd met prijssteun gecombineerd
met produktiebeperkingen en zal de agrarische ontwikkeling sterk onder de
invloed staan van milieu- en natuurbeleid. Het areaal natuurgebied wordt sterk
uitgebreid maar de verstedelijking van het landelijk gebied wordt door het
ruimtelijk beleid sterk ingeperkt.
In alle drie scenario's blijfÈ de grondprijs op een hoog niveau maar het
hoogste in het laatste en het minst in het eerste scenario.

Samenvatt ing onderz oekaanbeve 1 ingen
In een afsluitende beschouwÍng over de behoefte aan verder onderzoek worden
een vijftal onderzoekthema's onderscheiden.
Onder thema 1 wordt geconstaEeerd dat de bouwstenen voor de scenario's betref-
fende de ontwikkeling van heE ruraal grondgebruik slechts gedeeltelijk be-
schikbaar waren (zie onderzoek-aanbevelingen 1 t.m. 5).
Thema 2 richt zich op de behoefte aan verdieping van het theoretisch inzicht
in de bepalende vestigingsplaatsfactoren voor de diverse functies (zie de
onderzoekaanbevelingen 6 en 7) en in de vraag naar natuur en openlucht-
recreatie (onderzoekaanbevelingen 8 en 9).
Het derde thema betreft een aspect waaraan in de verkenning weinig aandacht
kon worden besteed:
(11) Perspectieven en betekenis van niet-agrarische werkgelegenheid en in-

komensvorming in rurale gebieden.
Ook bleek er behoefte (thema 4) aan verder onderzoek naar:
(L2) Lange termijn-ontwikkelingen van de verschillende agrarísche produk-

tierichtingen bij uiteenlopende beleidsscenario's en onder invloed van
re gionaal ui teenlopende maats chappe I ij k- en fys iek- ruimtel ij ke condities
en effecten van technische ontwikkeling. Tevens moet daarbij de invloed
van de ontwikkelingen in agribusinesscomplexen en agrarische bedrijfs-
typen enbedrijfsstÍjlen en de relatie met andere rurale funcEies in de
beschouwÍng worden betrokken. Tenslotte zou dit moeten uitmonden in een
analyse van de ontwikkeling in het regionale grondgebruik bij verschil-
lende bele idsveronderstellingen.

Het vijfde thema betreft tenslotte onderzoek naar de ontwikkeling van het
agrarisch areaal in de Gemeenschap.
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Dit aspect dat ook het onderwerp vormt van de WRR-studie "Grond voor Keuzenrr,
heeft in de verkenning ook slechts beperkte aandacht gekregen. De onderzoek-
vragen die in verband daarmee naar voren ulorden gebracht zijn'.
(13) Omvang en mate waarin in de verschillende EG-regio's reeds landverlating

en sterke agrarische extensivering is waar te nemen;

Invloed daarvan op natuur, landschap en leefbaarheid;

Invloed daarop van EG-beleid voor landbouw en landelijke gebieden en
beschikbaarheid van landbouwpolitieke beleidsinstrumenten om deze ont-
wikkelingen te sturen.

Het besehikbaar komen van resultaten van de voorgestelde onderzoekingen vormt
een voorwaarde voor het opzetten van onderzoek om aan te geven hoe bij de
verschillende beleids-scenarios met het mogelijk omvangrijke agrarische grond-
overschot kan worden omgegaan.

Beleidsaanbevel ingen
Tenslotte worden uitgaande van de drie verschillende beleids-scenario's be-
leidsaanbevelingen geformuleerd. Ook deze monden weer uit in onderzoekvragen
die deels reeds in het voorgaande aan de orde zijn gesteld.
iíat betreft het eerste beleidsscenario (aIles is moeeli'ik) is het gewenst de
schadelijke gevolgen van het achter\dege blijven van daarop gericht beleid voor
milieu en natuur te onderzoeken.
Anderzijds wordt opgemerkt dat binnen dit seenario ook oplossingen zouden
kunnen ontstaan voor nijpende milieuproblemen. Er kan een sterke achteruitgang
van de Nederlandse intensieve veehouderij plaatsvinden, waardoor, evenals via
met ruimtelijke beleidsmaatregelen ondersteunde uitbreiding van de woonfunctie
in gebieden met agrarische milieuproblemen, de vrije markt juist kan bijdragen
aan een oplossing van milieuproblemen. Ook dat verdient verder onderzoek.
Verder is onderzoek naar de maatschappelijke behoefte aan landelijke geogra-
fisch sterk gespreide r^/oonvormen van belang waarbij behalve de finaneiële
tevens de ruÍmtelijke en landschappelijke aspecten aan de orde moeten komen.
Tenslotte wordt onderzoek bepleit naar de uitwerking van een systeem van
verhandelbare milieuvergunningen en de toepassing daarvan in een regionale
context.
In het tweede scenario (begrensde vri'iheid) is de centrale \rcaag in hoeverre
sturing via de markt tot een aanvaardbare toedeling van de landelijke ruimte
aan de verschillende functies kan leiden. ZLe hiervoor de onder (11) genoemde
onderzoekvraag. Verder dienen vragen betreffende gevolgen voor het milieu en
de daarvoor geëigende milieumaatregelen aan de orde worden gesteld. En de
vraag in hoeverre particuliere organisaties en belangenverenigingen de ver-
vulling van de functies van natuur, bos en reereatie kunnen realiseren bij
het ontbreken van een daarop gericht overheidsbeleid.
Het derde scenario (ecocentrisme) roept als centrale vragen op welke de maat-
schappelijke gevolgen zijn van het voorrang geven aan ecologische vlaarden
bij de inrichting van het landelijk gebied en hoe de maatschappelijke accep-
tatie van dergelijk beleid kan worden verzekerd. Verdere vragen betreffen: aan
de agrarische produktie op te leggen randvoorwaarden, de financiëIe, economi-
sche en ruimtelijke consequenties op regionaal en nationaal niveau en de
gevolgen voor de inkomensverdeling, de gevolgen voor de agrarische bedrijfs-
voering en de problematiek rond de integratie van planning en beleid ten
aanzien van landbouvr, ruimte en milieu. In hoeverre draagt participatie van
betrokkenen i-n de planvorming voor landbouw milieu en natuur bij aan de accep-
tatie van het beleid en zÍjn er bij globale centrale sturing decentrale vormen
van planning en beleid mogelijk.
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2. Relatie met ander onderzoek

Deze studie vormt een eerste onderdeel van het prograrnma van verkennende
studies met betrekking tot de Nederlandse landbourT en het landelijk gebied
in de eerste decennia van de 21ste eeu\rr. Voor de problematiek van het grond-
gebruik en de ruimtelijke ordening zijn drie NRlO-verkenningen in het bij -
zonder van belang. De thans voorliggende studie, de verkenning over economi-
sche en ecologische duurzaamheid van natuur, en de studie over Eoekomstig
recreatiegedrag bij veranderend grondgebruik. Bij deze studies is sprake van
een aantal stappen:
1. Verkenning van scenario, s/opties.
2. Formulering van kenmerken/voorwaatden voor duurzaamheid van systemen.
3. Toepassing van duurzaamheidsprincÍpes op de ruimtelijke spreidÍng.
4. Bestuurlijk/organísatorische aspecten; uitvoerbaarheid en consequen-

ties voor inrichting en beheer.
Verder wordt in nota's en "Ruimtelijke Verkenningen" van de Rijksplanologische
Dienst toenemend aandacht besteed aan de samenhang tussen ruimtelÍjk en mi-
lÍeubeleid. In "Ruimtelijke Verkenning 1993" worden daarbij in één van de
bijdragen de consequenties van verdere concentratie van de intensieve vee-
houderij aan de orde gesteld (De Hamvraag). Tenslotte kunnen in dit verband
nog de studie van de WRR (1992) "Grond voor Keuzen" en de daarbij behorende
achtergrondstudies worden genoemd.

3. Advies NRLO

Aleemeen oordeel
Het onderwerp van de studie, heÈ inzieht geven inhet mogelijk ruraal grond-
gebruik en het gerrenst beleidsondersteunend onderzoek op dat terrein, is zeer
breed en complex. Ïn zo'n studie zijn beperkingen noodzakelijk en moeten
onderdelen noodzakelijkerwijs oppervlakkig en inventariserend blijven. Van-
zelfsprekend is ook dat een dergelijke verkenning overlap verËoont met studies
op andere terreinen. En dat is ook niet erg. I,trel impliceert het dat achteraf
bij de interpretatie en prioritering de samenhang tussen de stud.ies mede Ín
beschouwing moet worden genomen.

De studie heeft sterke en zwakke kanten. Nuttig en informatief is in de studie
het overzicht van ontwikkelingen in het rurale grondgebruik. Van goede kwali-
teit en ook zeer nuttig is het overzicht van theorieën van vestigingsplaats-
factoren. Beide onderdelen hebben een zelfstandige waarde. Het is evenwel de
vraa$ of de omvang en diepgang van deze onderdelen we1 nodig waren voor het
doel van de studie en of daarmee geen onevenwichtigheid in de studie is in-
gebracht.

De studie is er in geslaagd door middel van scenario's een ruim spectrun van
mogelijkheden Ín de beschouwing te beÈrekken. Door het grote aantal onzekere
factoren en de complexiteit van vraagsÈukken van grondgebruik is de keuze van
scenario's noodzakelijkerwijs arbitrair. Elke keuze heeft uiteraard voor- en
nadelen. Gekozen is voor scenario's die vooral onderscheiden ten aanzien van
visies op de werking van de economie, de gewenste rol van de overheid en een
daarbij passend geachte publiekshouding met betrekking tot risico,s ten aan-
zien van natuur, milieu, economie en sociale situatie.

De gemaakte keuzes zijn op zich goed verdedigbaar. WeI kan men vraagtekens
plaatsen bij de wijze \^Iaarop meÈ de scenario's wordt omgegaan. BÍj hàt uit-
werken van de scenario's wordt weinig aandacht besteed aan de \rraag welke
variabelen exogeen of moeilijk beinvloedbaar zijn en welke wel beinvloedbaar
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z:-jrr. Te weinÍg wordt stilgestaan bij het ontwikkelen van opties voor beleid
die uit de scenario's vallen af te leiden. Door hiervoor in een aParte tus-
senstap meer tijd te reserveren had wellicht meer samenhang binnen de studie
gerealiseerd kunnen worden. Thans is de relatie tussen de onderzoekaanbevelin-
gen en de scenario's zwak.

Interessant in de studie is dat nagedacht wordt over de vraag h/at het zou
betekenen voor grondgebruik en diverse functies indien de sterke invloed van
de overheid zou worden teruggedrongen. De verdienste hiervan is dat het helpt
na te denken wat er zou kunnen of mogen gebeuren indien de overheid verder zou
terugtreden. Hier had meer uitgehaald kunnen worden door bijvoorbeeld meer
aspecten van het overheidsbeleid te onderscheiden en differentiaties aan te
brengen tussen meer marktgerichte en meer collectieve sectoren.

Jammer is dat in de studie de implicaties van ontwikkelingen in de Gemeen-

schap nauwelijks meegenomen zijn. Het lidmaatsehap van de Gemeenschap impli-
ceert een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Èen aanzien van vele be-
leidsterrei-nen, markt- en prijsbeleid, produktÍebeheersing, structuurbeleid,
regionaal beleid, e.d. Dit impliceert dat het grondgebruik in Nederland ook
via de EG-politiek wordt beinvloed. In de studíe wordt nauwelijks aan dit
soort interaeties aandacht besteed. De belangrijkste opties voor EG-beleid
blijven daardoor buiten beschouwing.

Bij de analyse van functies in het landelijk gebied is tse weinig aandacht
besteed aan het niet direct aan het rurale grondgebruik gebonden r{ronen en
werken. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat dit in de meeste plaÈ-
telandsgebieden in Nederland en binnen de Gemeenschap een steeds belangrijker
ro1 speelt en leidt tot een groei van de plattelandsbevolking. De consequen-
ties daarvan voor het plaLteland mec betrekking tot landinrichting, werkgele-
genheid en voorzieningenniveau had dan meer aandacht verdiend.

Een eenzijdigheid is ook dat te veel de foeus is gericht op de primaire land-
bouw. Een meer integrale visie op de spreiding van agribusiness-complexen
verdient de voorkeur. Bos, recreatie en natuur zouden meer aandacht en ook
meer lraardering verdiend hebben.

Onderz oekaanbeve 1 ingen
De studie doet een groot aantal aanbevelingen voor onderzoek. Dat verbaast
niet gezien de breedte van het terrein en de vele raakvlakken met andere
terreinen. Het gaat daarbij om kernvraagstukken van het Nederlandse en EG-

beleid ten aanzien van landbouw, natuur, bosbouw, recreaËie, wonen en rurale
infrastructuur. Door veranderingen in heÈ rnarkt- en Prijsbeleid, het milieu-
beleid, de noodzaak tot verdere produktiebeheersing en veranderingen in het
natuurbeleid, staan ingrijpende veranderingen in het grondgebruik voor de

deur. Daarbij moeten ingrijpende besluiten worden genomen, r/aarvan de conse-
quenties onvoldoende duidelijk zijn.

De problemen zijn van zodanig belang dat een aanmerkelijke onderzoekinspanning
gewenst is. Híeraan zou het best tegemoet gekomen kunnen worden door hiervoor
een stimuleringsprogramma te starten. De preciese inhoud en begrenzingen van
zotn programma moeten nader vrorden bepaald door ook de gegevens van andere
studies in aanmerking te nemen. Hierbij moet met name worden gedacht aan de

l.lRR-sÈudie "Grond voor Keuzenrr, de "Ruimtelijke Verkenningen" van de RPD en

de NRlg-verkenningen over "De t\^ree kanten van de snip; over economische en

ecologische duurzaamheid van natuur" en "Toekomstig recreatiegedrag bij veran-
derend grondgebruik".
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Op grond van de onderhavige studie kunnen de volgende prioritaire thema' s
worden onderscheiden:

4.

Sociaal-economische ontwikkeling ín diverse regio's op het platteland
in Europa in relatie tot het grondgebruÍk.
Iíelke trends spelen zich af ten aanzien van de verschillende functies
en welke knelpunten en beleidsopties doen zich daarbij voor?

Veranderingen in de landbouw in diverse regio's.
Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van extensivering en
Íntensivering van het grondgebruik, produktiviteit, beloning van produk-
tiefactoren, werkgelegenheid, bus iness - complexen, deeltij d- landbouw,
e.d.? Op welke wíjze beinvloeden diverse vormen van landbou$r-, sociaal
en regÍonaal beleid deze ontwikkelingen? I.Ielke beleidsopties zijn er om
knelpunten te ondervangen?

onderzoek naar opties voor de langere termijn voor de beheersing van
de agrarische produktie. Iíat betekenen deze voor regionale ontwikkeling
en meer in het bijzonder voor de verschillende functies op het plat-
teland in de diverse regio's? lJelke kostenbrengen deze opties met zich
mee en hoe duurzaam bieden ze soelaas?

Onderzoek naar wensen en mogelijke strategieën vanuit heÈ natuurbeleid
en de aan natuur verbonden andere functÍes. Hoe kunnen dÍe verder worden
uitgewerkt? wat zijn de mogelijke interacties mec de agrarische en
regionale ontwikkelingen? Welke kosten zijn verbonden aan de verschil-
lende strategieën?

De hier genoemde thema's hebben e1k een Europese en een Nederlandse component.
De Europese component is van een hoger aggregatieniveau of gericht op enkele
voorbeeld-regio's, steeds met het doel de Nederlandse situtatÍe in een goed
Europees perspectief te plaatsen en informatie voor EG-beleid vanuit Nederland
te genereren. centrumfunctie verdient daarbij speciaal aandacht.

Statistische dataverzameling dient zoveel mogelijk aan EG en nationale instel-
lingen te worden overgelaten en slechts deel uit te maken van het stimule-
ringsprogramma indien dat noodzakelijk is voor centrale vragen.

Onderzoek gericht op theoretisehe verklarÍng kan deel uitmaken van het stimu-
leringsprogramma mits er een duidelijke relatie is tot de centrale vraagstel-
lingen.
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WOORD VOORAF

Medio L992 werd de werkgroep Landbouwpolitiek van de Landbouwuniversiteit
tríageningen door de NRLO benaderd in verband met de studie 'Toekomstverken-
ning van het ruraal grondgebruik'. De werkgroep heeft zJ.cln vervolgens
gewend tot de vakgroepen Algemene Agrarische Economie (AAE) en Ruimtelijke
Planvorming (RPV) van de Landbouwuniversiteit en gevraagd of deze vakgróe-
pen bereid zouden zijn een dergelijk onderzoek uit te voeren. Door dr.ir.
Louis Slangen van de vakgroep ME en dr. Hans Hetsen van de vakgroep RpV is
in reactie hierop een onderzoekvoorstel opgesteld. In december L992 deelde
de NRLO mee dat hij de uitvoering van het project aan de genoemde opstel-
lers van het onderzoekvoorstel gunde. Voor de begeleiding van het onderzoek
stelde de Raad een commissie in, bestaande uit:
Drs. A.C. Bertoen
Drs. E.C.A. Bolsius
Dr. J.A. KIijn
Ir. S. van Dijk
Dr.ir. C.L.J. van der Meer
Dr.ir. G. Meester
Drs. J.H. Post
Ir. I.A. Risseeuw
Drs. D. Scheele
Dr. J. de Veer
Drs . F.I^I . M. Vera
Ir. F.C. Zuidema

IKC.NBLF
RPD

SC.DLO
Landbouwschap
NRLO
LNV-DIA (voorzitter)
LE] -DLO
LD
IíRR
Emeritus -hoogleraar UvA
LIII^I

NRLO
De begeleÍdingscommissie is tweemaal bijeen ger^reest. Daarnaast hebben de
onderzoekers met leden van de begeleidingscommissie bilaterale gesprekken
gevoerd. De onderzoekers zijn de leden van de commissie erkentelijk ,oor
hun kritische kanttekeningen en stimulerende opmerkingen en bijdragen aan
de wetenschappelÍjke discussie. Een speciaal woord van dank gaat uit naar
Kees van der Meer die als initiatiefnemer van het project de onderzoekers
alle ruÍmte heeft gegeven om het onderzoek binnen de gestelde randvoorwaar-
den naar eigen Ínzicht in te vuIIen. Bovendien heeft hij bij de voortgang
van het onderzoek geregeld kritisch met de onderzoek.r= *".geàacht. !íat dii
laatste betreft dienen ook Gerrit Meester en Jan de Veer hier met name te
vTorden genoemd. Met onderzoekers van de Èwee genoemde parallelle projecÈen
van de NRLO is een aantal gesprekken gevoerd over onder andere aanpak,
afstemming en tij dsplanning. voorÈs is er een bij eenkomst ge\rreest met
onderzoekers van het Ministerie van LNV-project 'Landbouw 2015,. Gezien de
fasering in de tÍjd is het niet mogelijk gebleken bepaalde output uit dit
project te gebruiken in het onderhavige onderzoek.
HeÈ onderzoekteam heeft, behalve uit de begeleiders Dr.Ir. Louis Slangen en
Dr- Hans Hetsen, uit de volgende personen bestaan: Drs.Ir. Menno Kamminga(AAE), rr. Nicole Bischoff (Rpv) en rr. Annemarie van Hoorn (Rpv). óe
hoofdstukken 1, 5 en 7 zLjn door onderzoekers van beide genoemde vakgroepen
geschreven. De hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn het werk van de vakgroep AAE; de
hoofdstukken 6 en 8 zijn het werk van de vakgroep RPV. Het onderzoek Ís
uitgevoerd in de periode medio december L992 xot begin juni 1993.

Louis Slangen en Menno Kamminga
(vakgroep AAE-Lin^I)
Hans Hetsen, Nicole Bischoff en Annemarie van
Hoorn (vakgroep RPV-LUÀI)

ï^Iageningen, augustus 1993
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O SAMENVATTING

0.1-. Inhoud van het rapport

De studie 'Toekomstverkenning van het ruraal grondgebruik', uitgevoerd in
opdracht van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, beoogt
inzicht te verschaffen in mogelijke grondgebruiksontwikkelingen in het
landelijk gebied van het EG-Iand Nederland tot in het begin van de volgende
eeuw. Daarnaast wil deze exploratieve studie aangeven, op welke terreinen
verder beleidsrelevant onderzoek zou kunnen \ÀTorden verricht.

Hoofdstuk 7, de Ínleiding, beschrijft de probleem- en doelstelling, de

werkwij ze erl opbouw van het onderzoek en bakent het veld van onderzoek af.
De probleemstelling - welke rurale ontwikkelingen kunnen qrorden verwacht in
het landelijk gebied in Nederland? - wordt ontleed in een zevental deelvra-
gen, die in de rest van de studie als zoekvragen worden gehanteerd. l'Íet
behulp van deze deelvragen l/ordt, na een analyse van grondgebruiksontwikke-
lingen in het nabije verleden, stapsgewijs een drietal scenario's voor het
regionaal ruraal grondgebruik in Nederland opgesteld. Daarbij worden
grondgebruiksontwikkelingen bestudeerd voor de vij f rurale functies:
landbouw, bosbouw, natuur, openluchtrecreatie en l'Tonen.

Hoofdstuk 2 geeft recente ontwikkelingen in het grondgebruik woor landbouw
en bosbouw in de EG en in Nederland weer. Geconcludeerd wordt dat overal in
de EG 9 de oppervlakte cultuurgrond voortdurend is afgenomen. Daarentegen
is het bosareaal toegenomen. Nederland, aIs in de agrarische produktie
gespecialiseerd land, is binnen de EG het land met de hoogste produktie per
hectare (ha). lJel maakte de superheffing een einde aan de produktiegroei in
de melkveehouderij; de graanteelt lijkt zelfs uiÈ Nederland te verdwijnen.
Overigens verlopen de ontwikkelingen in de akkerbouw bepaald anders dan in
de rest van de EG 9. Binnen Nederland heeft de landbouw vooral terrein
moeten prijsgeven aan de oprukkende verstedelijking, met name in het wesËen
en zuiden van het land. De akkerbouw is geconcentreerd op de zeeklei en in
de Veenkoloniën. De glastuinbouw bevindt zíe};r vooral in het Westland en
aanliggende regio's. De opengrondstuinbouw is vooral geconcentreerd in de
provincies Noord- en Zuid-Holland (kust) en rukt op in het Zuidelijk
zandgebied. Graasdieren komen verspreid over bijna geheel Nederland voor.
Hokdieren zijn geconcentreerd in het Zuidelijk, Centraal en Oostelijk
zandgebied.

Hoofdstuk 3 inventariseert op de eerste plaacs vanuit de theori-e geboden
verklaringen voor de beschreven ontwikkelingen in het regionaal grondge-
bruik voor landbouw en bosbouw. Behandeld worden regionale verschillen in
natuurlÍjke omstandigheden, technologische ontwikkeling, afstand tot
consumptiecentra (transportkosten voor eindprodukten), comparatieve kos-
ten, schaalvoordelen, algemeen-economí.sche ontwikkeling en institutionele
factoren. Geconcludeerd wordt dat de algemeen-economische ontwikkeling, via
de toename van ruimtelijke claims voor vooral verstedelijking, de afname
van de oppervlakte cultuurgrond in de EG heeft veroorzaakt. Akkerbouw en
graasdieren zijn ruimtelijk gezien minder goed bestand tegen de oprukkende
verstedelijking dan de meer intensieve, 'minder grondgebonden' hokdieren,
glastuinbouw en opengrondstuinbouw. Verder blijken aan de locatie van de

akkerbouw vooral op naEuurlijke omstandigheden teruggaande regionale
verschillen in comparatieve kosten en regionale verschillen in algemeen-
economische ontwikkeling ten grondslag te liggen. Voor de locatie van de
graasdieren zijn daarnaast Èevens de transportkosten voor eindprodukten van
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belang. De locatÍes van de grondgebonden produktierichtingen worden ten
dele beinvloed door technologische ontwikkelingen en het gevoerde (land-
bouw)beleid. Transportkosten, schaalvoordelen, technologie, algemeen
economische ontwikkeling en - voor de hokdieren - het landbouwbeleid
bepalen de locatie van de intensieve produktierichtingen glastuinbouw,
opengrondstuinbouw en hokdieren. Over het algemeen is de locatie van de
bosbouw een 'Verdràngungsstandort' (Windhorst); het overheidsbeleid
beschermt de bosbouw alleen ruimtelijk tegen de landbouw.
Vervolgens bespreekt dit hoofdstuk theorieën voor yraa1 en aanbod van
openluchtrecreatie- en natuurterreinen. De theorievorming op dit gebied is
veel minder ver voortgeschreden dan die voor de agrarische sector. Gesteld
wordt dat de overheid maar weinig kennis bezit van en inzicht heeft in de
drijvende factoren achter de vraag naar openluchtrecreatie- en natuurter-
reinen. Belangengroepen veroorzaken de neiging bij de overheid om de vraag
in de samenleving naar openluchtrecreatie en natuur te overschatten.
Tenslotte wordt geconstateerd dat in de concurrentie om de schaarse grond
de (koopkrachtige) functies verstedelijking en landbouw veela1 sterker zijn
dan de functies bosbouw, natuur en openluchtrecreatie. Laatstgenoemde
funcÈies zijn sterk afhankelijk van overheidsbemoeienis.
Aldus bieden hoofdstuk 2 en 3 tezamen een eerste bouwsteen voor de toe- :
komstverkenning van het ruraal grondgebruik in Nederland.

Hoofdstuk 4 presenteert een drietal door heÈ Centraal Planburau opgestelde
'perspeetieven op economische ontwikkeling en de ro1 van de overheid',
alsmede een drietal door de líetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
ontwikkelde 'grondhoudingen bij het streven naar een duurzame landbouw' . De
Ínvalshoek'perspectieven' betreft een neo-Oostenrijks vrije marktper-
spectief, een neo-klassiek evenwichtsperspectief en een Keynesiaans getint
coördinatieperspectief. De invalshoek 'grondhoudingen' betrefE (ten aanzien
van natuur en milieu) een risicozoekende 'gedurfde houding', een beheerst-
experimentele 'bezonnen houding' en een risÍcomijdende 'no-regret houding'.

In hoofdstuk 5 worden deze tl^Iee invalshoeken gecombineerd tot een drietal
'denkbeelden' inzake relevant beleid en technologische ontwikkeling: (1)
'vrije markx/gedurfd', (2)'evenwichx/bezonnen' en (3)'coördinaxle/no-
regret'. Vervolgens rrordt per denkbeeld beschreven hoe het landbouwbeleid,
natuur- en milieubeleid, ruimtelijk beleid en de technologische ontwikke-
ling in de landbouw eruit zouden zien. In het denkbeeld 'vrij e markt/
gedurfd'wordt het relevant beleid goeddeels afgeschaft en ontwikkelt de
technologie zich relatief I.Iat minder snel (dan in het denkbeeld 'even-
wíchx/bezonnen'). In het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' is het relevante
beleid beperkt van omvang en ontwikkelt de Eechnologie zícln relatief
sneIler. Het denkbeeld 'coördinaxíe/no-regret' kent een omvangrijk relevanÈ
beleid en een sterk accent op milieu-technologische ontwikkeling; ontwikke-
ling van de produktie-cechnologie vertraagt in dit denkbeeld sEerk. I"let
deze denkbeelden wordt $/eer een bouwsteen voor de toekomstverkenning
verkregen.

Hoofdstuk 6 geeft van een viertal rurale funcLies een overzicht van de
ontwÍkkeling en betekenis ten einde inzicht te krijgen in de mogelijke
toekomstige ruimtelijke claÍms. Het gaat om de functies bosbouw, natuur,
openluchtrecreatie en vronen. Omdat deze functies niet homogeen zíjn, liTorden
ze uiteengelegd in een aantal doeltypen. Elk doeltype wordt gekenmerkt door
een specifiek doel en een bepaalde ruimtelijke strat.egie. De ruimtelijke
voorlTaarden van de genoemde vier rurale functies verschillen dan ook per
doeltype. De doeltypen van de bosbouw berusten op verschillen in functie-



vervulling. Deze loopt uiteen van de monofunctie produktie tot een combina-
tie van produktie, recreatie, natuur en/of ruimtelijke structurering. De

natuurdoeltypen zijn - vereenvoudigd - terug te voeren tot de keuze voor
scheiding of verweving en het belang van soortenrijkdom. De recreatiedoel-
typen zijn primair gebaseerd op de tweedeling intensief en extensief.
Extensieve recreatie is nog eens in drie doeltypen verdeeld naar de aard
van de gerichtheid (op natuur, landschap en buiten zijr.). De functie wonen
in het tandelijk gebied kent drie doeltypen naar de aard van de bebouwing.
De uitersten zijn de vrijstaande huizen met een groot kaveloppervlak en de

woonwijk aangesloten op bestaande rurale kernen.
De toekomstige vraag naar ruimte voor de vier functies en de mate vlaarin
aan de bijbehorende ruimtelijke voorv/aarden kan v/orden voldaan, verschillen
per - in hoofdstuk 5 gevormd -denkbeeld. Aangezien de ruimtelijke voorwaar-
den voor elk doeltype anders zíjn, hebben de denkbeelden per doeltype een
andere uitwerking. De doeltypen worden daarom binnen de denkbeelden
geplaatst, zodat een beeld ontstaat van heE overheidsbeleid ten aanzien van
de rurale functies bosbouw, natuur, openluchtrecreatie en vronen.

Hoofdstuk 7 beschrijft een drietal scenario's voor het regionaal ruraal
grondgebruik in Nederland. Scenario A - 'alles is mogelijk' - is gebaseerd
op het denkbeeld 'vrij e markt/gedurfd' . Scenario B - 'begrensde vrijheid'
krijgt zíjrr specifieke invulling vanuit het denkbeeld 'evenwichx/bezon'

nen'. Aan scenario C - 'ecocentrisme' - ligt het denkbeeld'coördÍnatier/no-
regret' ten grondslag.
Scenario A betekent een bedreiging voor de akkerbouur en de hokdierensector.
Daarentegen groeÍen de melkveehouderij, de glastuinbouw en de opengronds-
tuinbouw. De - grootschalige - melkveehouderij en de opengrondstuinbouw
verdringen de akkerbouw uit het noorden van het 1and. De sterk toenemende
verstedelijking doet het landbouwareaal met zo'n 150.000 ha afnemen tot het
jaar 2015. Bos, natuur en openluchtrecreatie komen onder sterke druk te
staan. Nederland wordt een land met een verstedelijkt centrum en een
agrarische periferie.
Ook in scenario B krijgen de akkerbouw en de hokdierensector het moeilijk.
De produktiegroei in de melkveehouderij zal ten dele geremd worden door het
milieubeleid, dat ten behoeve van de volksgezondheid wordt gevoerd. De

glastuinbouw en delen van de opengrondstuinbouw zullen het goed doen, al
zal er gedeeltelijk reallocatie plaatsvinden vanuit de centrumgebieden.
Hoewel bos-, natuurbeschermings- en recreatieorganisaties kunnen $Torden
gesubsidiërd, zullen ook in dit seenario de betreffende functies in de knel
komen vooral wegens het vrijwel onEbreken van een ruimtelijk beleid.
Sleehts natuurgebieden van internationale betekenis hTorden door de overheid
financiëel worden ondersteund. Ook hier neemt het landbouwareaal met zo'n
150.000 ha af tot het jaar 2015. De uitkomsten van scenario B vertonen
enige gelijkenis met die van scenario A, maar ze zLjn over het algemeen
minder extreem.
In scenario C staat het natuur- en milieubeleid voorop. Dit scenario
betekent ruimtelijk gezíen de grootste bedreiging voor de agrarische
sector. Wel krijgt de akkerbouw uTat meer ruimte dan in de beide andere
scenario' s . De tuinbouw- produktierichtingen, de melkveehouderij en de

hokdieren krijgen geen mogelijkheid te groeien. De overheid zal haar budget
aanwenden voor de aankoop van veel landbouwgrond voor bos- en natuurontwik-
keling. In totaal zal- het landbouwareaal in het jaar 20L5 met zo'n 245.000
ha zijn afgenomen. Opvallend is de moeite die de melkveehouderij heeft om

het Nederlandse melkquotum geheel vol te melken.
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Hoofdstuk 8 tenslotte, geeft een aantal aanbevelingen voor beleÍdsrelevant
onderzoek. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in onderzoek gerieht op
bouwstenen voor de scenario's en onderzoek naar kansen, bedreigingen en
beleidsopties op basis van de scenari-o,s.

0.2. Aanpak van het onderzoek

Samenvatting van de aanpak van het onderzoek tijdens de presentatie op
8 oktober 1993

Ruraal grondgebru.ik en ruimtelijke spreiding van functíes in NederTand en
West-Europa in de 27e eeuw

Belangrijke aandachtspunten genoemd door de NRLO:

- trends in het ruraal grondgebruik

- de afnemende grondbehoefte van de landbouw

- grondbehoefte natuur, bos, recreatie en urbane functies

- duurzaamheidseisen

- regionale verschillen

- de Europese economische integratie

- alternatieven van landbouwbeleid en van ruimtelijk relevant beleid

Gekozen is voor een toespítsing op en samenhang Èu.ssen..

- trends en de interpretatie daarvan

- veranderingen in het agrarisch grondgebruik veroorzaakx door alterna-
tieven van randbourr/-, milieu- en ruimtelijk relevant beleid

- gevolgen voor grondgebruik andere functies landelÍjk gebied

- de posiEÍe van Nederland in Europa

Er zÍjn prospectieve scenario's opgesteld

- zo consistent mogelijk traceren van ontwikkelingen op basis van
gevormde denkbeelden

- beroep op verbeeldingskracht

De samenhang wordt geiTTustreerd in het voTgende modeT van onderzoek
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INLEIDING

1.1 Probleem- en doelstellino

Wat voor een landelijk gebied willen we in de volgende eeuw? Uitgaande van deze vraag wil de
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) inzicht hebben in mogelijke toekomstige
ontwikkelingen in het regionaal ruraal grondgebruik in (met name) Nederland en de Europese
Gemeenschap (EG). De komende decennia kunnen, zo is zijn gedachte, mogelijk ingr'rjpende
veranderingen plaatsvinden in het ruraal grondgebruik in Nederland en de EG. De aanleidingen tot
deze gedachte zijn velerlei:
- de afnemende grondbehoefte in de landbouw door de structureel toenemende stijging van

de produktie per hectare (ha) in deze, qua grondgebruik in het landelijk gebied dominerende,
sector;

- de verwachting dat in de nabije toekomst de technische mogelijkheden voor verdere
stijgingen van de produktie per ha nog niet uitgeput zijn;

- de wens te komen tot een 'duurzame landbouw';
- de behoefte aan grond voor andere grondgebruiksfuncties: bos, natuur, openluchtrecreatie

en wonen.
Centraal staat voor de Raad de vraag hoe het overheidsbeleid invloed zou kunnen uitoefenen op
toekomstige ontwikkelingen, teneinde de in de samenleving bestaande wensen inzake het ruraal
grondgebruik zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Bovendien wil de Raad weten waar de
belangrijkste kennishiaten liggen op dit terrein. Aldus kan hij toekomstig onderzoek naar het ruraal
grondgebruik daarop afstemmen.

De doelstelling van deze studie is - in aansluiting op de probleemstelling - tweeledig. Ten eerste
wordt getracht inzicht te verkrijgen in mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het regionaal ruraal
grondgebruik in Nederland in de komende 20 à 25 jaar. Ten tweede wordt geprobeerd de NRLO
inzicht te verschaffen in de vraag waarop verder onderzoek op dit terrein dient te worden gericht.
Concreet betekent dit dat deze studie uit zal monden in een lijst met beleidsrelevante
onderzoekvragen. Daarmee is het duidelijk dat deze studie hoofdzakelijk een exploratief karakter
draagt.

1.2 Werkwiize en oobouw

De genoemde - tweeledige - doelstelling van deze verkennende studie leent zich niet zonder meer
voor onderzoek. Daarvoor is het nodig de probleemstelling te ontleden in een aantal deelvragen.
Met behulp van deze deelvragen wordt zowel een afperking van de doelstelling als een
operationalisering van het onderzoek bereikt.

1) Welke ontwikkelingen tekenen zich de laatste decennia af in het regionaal agrarisch
grondgebruik in de EG en in Nederland (hoofdstuk 2)7

2l Welke theoretische verklaringen kunnen worden gegeven voor ontwikkelingen in het
regionaal ruraal grondgebruik in de EG en in Nederland (hoofdstuk 3)?

3) Welke perspectieven op economische ontwikkeling en de rol van de overheid kunnen worden
onderscheiden (hoofdstuk 4)?

4l Welke grondhoudingen kunnen worden onderscheiden met betrekking tot het streven naar
een duurzame landbouw (hoofdstuk 4)?

5) Hoe kan, op basis van de bij deelvraag 3 en 4 beschreven twee invalshoeken ('perspectieven'
en 'grondhoudingen'), een aantal denkbeelden worden geformuleerd over het potentieel-
toekomstige landbouwbeleid, natuur- en milieubeleid en ruimtelijk beleid, alsmede de
potentieel-toekomstige technologische ontwikkeling in de landbouw (hoofdstuk 5)?

6) Welke ruimtelijke voorwaarden stellen onderscheiden grondgebruiksfuncties om zich te
kunnen ontwikkelen (hoofdstuk 6)?

7l Hoe kan, op basis van beschreven ontwikkelingen in het verleden en de gevonden
theoretische verklaringen daarvoor, de geformuleerde denkbeelden en de ruimtelijke
voorwaarden voor ontwikkeling van diverse grondgebruiksfuncties, invulling worden gegeven
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aan een aantal scenario's voor het toekomstig regionaal ruraal grondgebruik in Nederland tot
aan het jaar 2015 (hoofdstuk 7)?

8) Welke beleidsrelevante onderzoekthema's kunnen aan de opgestelde grondgebruiksscenario's
worden ontleend; welke aanknopingspunten bieden de scenario's voor toekomstig
overheidsbeleid (hoofdstuk 8)?

Bij deze deelvragen is, zoals men kan zien, vermeld in weÍk hoofdstuk zij behandeld worden. De
opbouw van het rapport is daarmee aangegeven.

Met behulp van de geformuleerde deelvragen wordt getracht, op basis van ontwikkelingen in het
ruraal grondgebruik in de EG en in Nederland in de afgelopen decennia, alsmede via een opbouw
van verschillende denkbeelden ten aanzien van relevant beleid en technologie, tot scenario's te
komen voor het regionaal ruraal grondgebruik in de komende eeuw. Deze scenario's monden
vervolgens uit in een aantal thema's voor verder beleidsrelevant onderzoek. Deze werkwijze kan
als volgt worden toegelicht.
Allereerst worden recente ontwikkelingen in (vooral) het regionaalagrarisch grondgebruik in de EG
en in Nederland geanalyseerd (deelvraag 1 en 2l.. Deze analyse verschaft een eerste bouwsteen
voor de toekomstverkenning.
Voorts worden stapsgewijze de beoogde scenario's opgesteld. Opstelling van scenario's ten
behoeve van een verkenning van lange termijn-ontwikkelingen die gekenmerkt worden door grote
onzekerheden, lijkt hier de meest geëigende methode. De onzekerheden waarop hier wordt gedoeld,
hebben vooral betrekking op tempo en richting van technologische ontwikkelingen, alsmede de
maatschappelijke, politieke keuzen met betrekking tot de wijze, waarop een aantal belangrijke
problemen aangepakt zal worden. Hoe gaat het landbouwbeleid om met toenemende produktie-
overschotten? Welke invulling wordt aan een 'duurzame ontwikkeling' gegeven? ln welke mate zal
de overheid het ruimtegebruik voor diverse grondgebruiksfuncties coördineren? ln welke mate laat
de overheid de inrichting van de ruimte over aan marktkrachtenT Hoe zullen de produktie- en milieu-
technologie zich ontwikkelen (deelvraag 3 tot en met 5)7
Op basis van een samenhangend stelsel van visies op ecologie en maatschappij - visies die relevant
zijn voor ontwikkelingen in het ruraal grondgebruik - wordt een aantal denkbeelden opgesteld. Deze
denkbeelden verschillen aanmerkelijk van elkaar. Gezamenlijk spannen zij, op betrekkelijk
fundamenteel niveau, het veld op van denkbare opvattingen ten aanzien van relevant beleid en
denkbare taxaties van technologische ontwikkelingen (deelvraag 5).
Daarna worden de denkbeelden 'vertaald' in een aantal scenario's voor het regionaal ruraal
grondgebruik in Nederland. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met ontwikkelingen tot nu
toe (deelvraag 1 en 21, maar ook met een schatting van maatschappelijke behoeften aan ruimtelijke
functies en met ruimtelijke voorwaarden die deze rurale functies stellen binnen de geformuleerde
denkbeelden (deelvraag 6). Binnen de scenario's zullen potenties enerzijds en knelpunten anderzijds
aandacht krijgen (deelvraag 7).
De aldus opgestelde scenario's dragen een prospectief karakter. Waardepatronen spelen een
belangrijke rol. Het vertrekpunt is dus niet alleen de analyse van de huidige situatie (deelvraag 1

en 2t., maar ook een stelsel van normatieve uitgangspunten dat voor de toekomst is geformuleerd
en dat, bijgevolg, als richtinggevend voor het handelen wordt beschouwd (deelvraag 3 tot en met
6). Aan verbeeldingskracht wordt bij de opstelling van dergelijke scenario's een belangrijke plaats
toegedacht (cf. Van Vught, 1978: 7). De opgestelde scenario's beogen niet zo reëel mogelijke
grondgebruiksontwikkelingen in kaart te brengen. Zij willen veeleer de bandbreedte van mogelijke
toekomstige ontwikkelingen aangeven en aanknopingspunten bieden voor discussie en verder
onderzoek.

De uitvoering van het verkennende onderzoek verloopt via analyse van beschikbaar statistisch
materiaal, literatuuronderzoek, gesprekken met deskundigen en met behulp van de
'verbeeldingskracht' van de onderzoekers.
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1.3 Afbakenino van het veld van onderzoek

Voordat de studie kan worden aangevangen, is het nodig het veld van onderzoek nader te
preciseren. Daartoe wordt hier een aantal werkdefinities gegeven van de belangrijkste te gebruiken
begrippen.
Onder ruraal grondgebruik wordt verstaan het grondgebruik voor die functies die direct of indirect
in sterke mate afhankelijk zijn van biotische en abiotische componenten van het natuurlijk substraat
(Hetsen en Hidding, 1991: 4).1 ln die zin dienen landbouw, bosbouw en natuur als typisch rurale
functies te worden beschouwd. ln indirecte zin dienen daaraan echter sommige vormen van
recreatie en wonen te worden toegevoegd, voorzover de locatie is georiënteerd op fysisch-biotische
elementen van het natuurlijk substraat, veelal in samenhang met het grondgebruik voor de functies
landbouw, bosbouw of natuur.

ln aansluiting op het voorgaande kan het landelijk gebied worden gedefiniëerd als het gebied waar
rurale vormen van grondgebruik overheersen.

Landbouw wordt hier gedefiniëerd als 'het aanwenden van arbeid en kapitaal op de natuur (hier
opgevat als het natuurlijk substraat), met het doel de ontwikkeling van voor ons nuttige planten en
dieren zodanig te leiden dat deze meer tot de voorziening in de behoefte van de mensen kunnen
bijdragen dan zij zonder ingrijpen van de mens zouden hebben gedaan' (Van den Noort, 1989: 25).
Hieraan kan worden toegevoegd dat landbouw een bedrijfsmatige activiteit is, gericht op het
genereren van een inkomen voor in de landbouw werkzame personen en hun gezinsleden.
Onder óosó ouw wordt verstaan de ontwikkeling en beheer van bos ten behoeve van houtproduktie.
Daarnaast wordt met de term bosbouw ook geduid op de ontwikkeling en het beheer van bos ten
behoeve van openluchtrecreatie, natuur en ruimtelijke structurering, al dan niet in samenhang met
de voortbrenging van hout.
Natuur wordt opgevat als het biotisch deel van het natuurlijk substraat dat gekenmerkt wordt door
zelfregulatie danwel door een wisselwerking tussen zelfregulatie en regulatie door de mens en
waaraan door de mens waarden worden toegekend onder andere op grond van soortenrijkdom,
zeldzaamheid en kenmerkendheid.
Openluchtrecreatie betreft activiteiten in de open lucht die men in de arbeidsvrije tijd kan
ontplooien. ln dit onderzoek gaat het om die vormen van openluchtrecreatie, die georiënteerd zijn
op fysisch-biotische elementen van het natuurlijk substraat; veelal in samenhang met het
ruimtegebruik voor landbouw, bosbouw en natuur. Op een nadere indeling van openluchtrecreatie-
activiteiten wordt in hoofdstuk 6 ingegaan.
De functie wonen betreft dat deel van de ruimte dat een vaste verbtijfplaats biedt aan mensen,
voorzover de daartoe bestemde woningen gelegen zijn in en geörienteerd zijn op dat deel van de
ruimte dat is ingericht en wordt benut voor landbouw, bosbouw, natuur of openluchtrecreatie.
Zoals gezegd wordt ook aandacht gegeven aan uitbreiding van stedelijk ruimtegebruik in het
landelijk gebied.

ln dit onderzoek wordt het grondgebruik verkend voor de genoemde functies: landbouw, bosbouw,
natuur, openluchtrecreatie en wonen (verstedelijkingl. Ruimtelijk gezien zijn dit in het landelijk
gebied de belangrijkste gebruiksfuncties. Een rurale functie als 'niet-agrarische werkgelegenheid en
inkomen' wordt aldus buiten beschouwing gelaten, gezien het geringe ruimtebeslag dat met deze
functie gepaard gaat.

Tenslofie: de geografische schaal waarop het ruraal grondgebruik wordt bestudeerd, is deels
internationaal, maar voor het grootste deel nationaal. De ontwikkelingen van het agrarisch
grondgebruik worden verkend op EG-niveau in die zin, dat de ontwikkeling van de Nederlandse land-

1 Met de term 'natuurlijk substraat' wordt gedoeld op het samenhangend geheet van water,
bodem, lucht, planten en dieren, dat de basis vormt voor het menselijk bestaan en dat gekenmerkt
wordt door zelfregulatie c.q. -organisatie op basis van principes van natuurlijke systematiek. De in
het navolgende geformuleerde definitie van 'natuur' is hiervan afgeleid.
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en bosbouw als mede afhankelijk wordt gezien van de concurrentieverhoudingen binnen de EG en
van (alternatieven voor) het te voeren EG-landbouwbeleid. Daarbij zal aandacht gegeven worden
aan de positiè van regio's binnen Nederland. Voor de overige in de beschouwing te betrekken rurale
functies beperkt de verkenning zich toÍ Néderland en tot interregionale verschillen binnen
Nederland. Wel wordt voor enkele functies, waaronder natuur, nagegaan in hoeverre er aanleiding
is tot locatie buiten Nederland.
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2 ONTWIKKELINGEN IN HET AGRARISCH1 GRONDGEBRUIK IN DE EG EN IN
NEDERLAND

2.1 lnleidinq

Dit hoofdstuk geeft een weergave van ontwikkelingen, die zich de laatste decennia hebben
voorgedaan in het agrarisch grondgebruik in de EG en in Nederland. De aandacht zal aldus, voor
wat de EG betreft, louter uitgaan naar ontwikkelingen in het grondgebruik door de functies
landbouw en bosbouw. Voor Nederland worden daarnaast ook ontwikkelingen in het grondge-
bruik door andere functies kort in de beschouwing betrokken.
Het is hier niet de bedoeling, allerlei zeer gedetailleerde statistische gegevens over het agrarisch
grondgebruik in de diverse regio's in de EG te presenteren. Dergelijke gegevens zijn slechts
gebrekkig voorhanden en in de korte tijd die ons ter beschikking staat niet of nauwelijks te be-
en verwerken. Daarom wordt hier gebruik gemaakt van statistische gegevens op het niveau van
de EG-landen om tot een beschrijving van het agrarisch grondgebruik in de EG te komen. Dit
betekent dat de te trekken conclusies in dit kader slechts betrekking hebben op een hoog
aggregatieniveau. Voor een beschrijving van het agrarisch grondgebruik in Nederland wordt wel
gebruik gemaakt van regionale statistische data.
Paragraaf 2.2 geeÍl ontwikkelingen in het agrarisch grondgebruik in hoofdzakelijk de EG 9 weer
{voor Griekenland, Spanje en Portugal zijn onvoldoende gegevens voorhanden om ontwikkelin-
gen in kaart te kunnen brengen). Paragraaf 2.3 beschrijft ontwikkelingen in het agrarisch
grondgebruik in de diverse Nederlandse landbouwgebieden. Paragraaf 2.4, tenslotte, bevat de
conclusies. Deze conclusies geven een samenvatting van het hoofdstuk. Daarnaast worden in
deze paragraaf enkele onderzoekvragen geformuleerd.

2.2 Ontwikkelinoen in het aorarisch orondqebruik in de EG-landen

2.2.1 Oppervlakte cultuurgrond en bos

ln het agrarisch grondgebruik in de EG is de laatste vier decennia een aantal veranderingen
opgetreden. Zoals tabel 2.1 laat zien, is de totale oppervlakte cultuurgrond in bijna alle EG 9-
landen in deze periode voortdurend afgenomen.2 De oppervlakte cultuurgrond in de EG 9 als
geheel nam in deze tijd met ruim 7,5 miljoen ha af; een afname van zo'n 7,7o/o.
Deze trend deed zich echter niet in alle EG 9-landen in gelijke mate voor. ln lerland nam de
oppervlakte cultuurgrond - tot 1980 althans - zelfs toe. De relatief grootste jaarlijkse afname
van de oppervlakte cultuurgrond had plaats in België, Duitsland3 en Nederland. Het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk kenden de relatief geringste jaarlijkse afname.
Opvallend is verder dat de jaarlijkse afname van de oppervlakte cultuurgrond in diverse landen -

in tegenstelling tot die van de EG 9 als geheel (na 1958) - niet constant is geweest in de loop
van de tijd. Was de jaarlijkse afname in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, België, Frankrijk en
Denemarken min of meer constant, de jaarlijkse veranderingen in de beschikbare hoeveelheid
cultuurgrond in Duitsland, ltalië, Nederland en lerland hadden een grillig verloop. Zo verliep de
jaarlijkse afname van de oppervlakte cultuurgrond in Duitsland en Nederland in de jaren tachtig
veel minder snel dan in de drie decennia daarvoor. ln Nederland is de jaarlijkse afname in de

1 ln dit hoofdstuk wordt, indien van toepassing, met de term 'agrarisch' zowel aan de
landbouw als aan de bosbouw gerefereerd.

2 tn de bijlage bij dit hoofdstuk is de oppervlakte cultuurgrond per regio in (West-)Duitsland,
Frankrijk, ltalië en het Verenigd Koninkrijk weergegeven voor de jaren 1975, 1979/80, 1983
(ltalië 1985) en 1987. ln bijna alle regio's in deze grote EG-landen blijkt de oppervlakte
cultuurgrond in de periode 1975-1987 eveneens (voortdurend) te zijn gedaald.

3 Met 'Duitsland' wordt in dit rapport - tenzij anders vermeld - steeds het voormalige West-
Duitsland bedoeld.
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iaren tachtig zelfs erg sterk vertraagd. De stedelijke vraag naar landbouwgrond in Nederland is
in deze periode namelijk afgenomen. ln subparagraat 2.3.1 wordt hierop ingegaan.

I:?:l-1:l-----l:::l:-:tï:Yl:ï:-::l:::::::::-l:-::-!!-?:llt3t:-::tr:yl:f::-::.i999-l:l- ._ _________
1960 groeivoet ,1950-1989'

t 1960-1989,
t 1970-1989,
,1980- 1989,

Bel.gië

Denemarken

Duitstand 3)

Fnankri j k

Iertand

Ital,ië

Luxenirurg

Nedertand

Verenigd Koninkrijk 19524

EG9 98749

1716 1599

3129 1) 3006 2)

14222 13578

31407 33127

4717 1) 4803 2)

19940 193?4

2323 2205

19374 1, 19414 2,

100112 1> 97385 2)

1799

3167

14234

33312

4ó88

19537

144

2344

13514',1

2905

12248

31843

5706

1787?

130

2027

18920

93089

1363

2785

1 1885

30690

5697 4)

17215

126

2019 1)

18563

91124 4,

-o,T/"
-0,8y.
-0,8%
-0,fl
-0,3%
-0,4%
-0,4y.
-0,5%
-0,5%
-0,6%
-0,7/.
-0,3'À
-0,2%
-0,4%
'0,4%
-0,4%
0,5y.
0,6'A
0,9y.

-0,0%
-0,3y.
-0,5%
-0,6%
-0,4'/.
-0,37.
-0,4%
-0,4"/,
-0,3/"
-0,4%
-0,5"/.
-0,5%
'0,0%
-0,1y.
-0,17"
-0,21A
-0,2%
-0.2%
-0,3i4
'0,3Y,
-0,3Y,

Bron: Eurostat, diverse jaren.
'l) Í958.
2) 1968.
3) Het voormaIigeLlest-Duitstand.
4) Í988.

Tabel 2.2laat allereerst zien dat zowel in 1950 als in 1989 in de EG 9-landen - met uitzondering
van Denemarken, ltalië en Duitsland - het graasdierareaal grasland plus voedergewassen groter
is geweest dan het bouwlandareaal (exclusief groenvoeder, inclusief groenten en siergewassen).
Dit geldt met name voor lerland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Denemarken
heeft een relatief groot graanareaal. ltalië heeft een relatief en absoluut groot areaal blijvende
teelten.
Voorts kan de in de EG 9-landen in de periode 1950-1989 opgetreden verdringing uit deze tabel
worden afgelezen. De verdringing geeft de mate weer, waarin het areaal van een bepaalde teelt
of produktierichting verandert, gecorrigeerd voor de gewogen verandering in de totale opper-
vlakte cultuurgrond. Aldus kan worden nagegaan, in hoeverre het areaal van bepaalde teelten of
produktierichtingen zich uitbreidt ten koste van andere en/of de betreffende teelt of produktie-
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richting relatief beter bestand is tegen vermindering van de totale oppervlakte cultuurgrond dan

andere (cf. Hetsen en Hidding, 1991: 471. We noemen de meest significante ontwikkelingen.
Op EG 9-niveau werd het bouwland in zekere mate verdrongen. De graanteelt handhaafde zich

qua areaal, de hakvruchten tezamen bleken minder bestand tegen de afname van de oppervlak-

te cultuurgrond in de EG 9. De graasdieren (de produktierichting waaraan het gezamenlijke

areaal grasland plus voedergewassen kan worden toegerekend) en vooral de blijvende teelten
handhaafden zich qua areaal eveneens. Al met al was het bouwplan in de EG 9 als geheel

tamelijk stabiel.

Tabet 2.2 Oppervtakte cuttuurgrond naar bouwptan in de EG 9-tanden (oppervtakte in 1000 ha) 1)

BourIand

Totaa I
(exct. groenvoeder
en voederbieten)

Granen
(exct. riist)

Hakvruchten Grastand Btiivende
(exct.voederbieten) ptus groenvoeder teelten

( inct.voedenbieten)

ver-
dri ng i ng

1950 1989 '50-89' 1950
2)

ver-
dri ngi n9

1989 '50-89' 1950
2>

ver- ver-
dringing dringing

1989 '50-89' 1950 1989 '50-89',
2' ?'

ver-
dri ng i ng

1950 1989 '50-89'
2>

B

DK

D3)
F

IRL

I

L

NL

UK

785 535 -3,3% 533
1843 2115 15,6% 12n
6635 6001 3,2% 4840

13272 13205 2,% 8724
708 46? -8,5% 448

4)
9?19 6501 -8,3% 6517

5)
65 38 -13,1% 53

889 656 -4,fl 495
4678 5204 3,9'/. 3350

4,
EG 9 38218 31193 -4,1% 25672 2479',1 1,1%

6)

350 -3,0'A
1573 16,4%
4639 4,2%
9419 4,1%
345 -4,37.

4354 -7,1ï.

34 -8,6%
205 -9,5%

3874 3,57.

154 1,7/.
103 -9,2%
589 -4,4"À
629 -3,5%
70 -5,0y"

412 -0,17"

1 -4,2%
289 3,3%
462 -2,0%
4,

2836 -2,6%
7)

962 791 3,5%
130ó 659 -15,57.
7092 5671 -1,9/.

18144 16209 -1,57.
3976 5233 8,6'.A

4'
8004 7299 -1,37,

5)
77 87 13,6%

1372 1310 5,5%
1470213249 -3,TA

1,
55872 51748 -0,2%

ó)

51 16 -1,3%
18 11 -0,27.

147 184 0,4'À
1896 1224 -1,67,

5 2 O,O%

4'
2314 3325 6,6%

2 1 -0,5%
8? 37 -1,4%
144 59 -0,4%

4659 4963 0,7/,
8)

164
447

1459
1953
249

480

I
246
888

5893

Bron: Eurostat, diverse jaren.
1) Voor gegevens van tussentiggende peil.jaren zie de bijtage bij dit hoofdstuk.
Zi Oe veralinging is ats vol.gt berekend: II(areaal, 1989 - areaa[ 1950)/totate opp. cuttuurgrond

1950)l - tt(totate opp. cuItuurgrond 1989 - totate opp. cuttuurgrond 1950)./totate opp. cuttuur-
grond 19501 x tareaai 1950/totate opp. cuLtuurgrord 1950IIl x 100%, per Iand en voor de EG

i (Huts"n en Hidding, 1991: 51). In'enkete gevatlen Ínoesten cijfers van andere jaren rorden
gebruikt (cf. noot 4 tot en ret 8).

3) HetvoormatigeT,est-Duitstand.
4> 1988.
5) 1950/55.
6) 1986/88.
7) 1986.
8) 1987.

ln de Beneluxlanden - vooral Luxemburg en Nederland - en in lerland verdrongen de graasdieren

het bouwland. ln Luxemburg en lerland was deze verdringing het grootst. ln deze landen ging

deze verdringing ten koste van zowel de hakvruchten- als de granen. ln Nederland werd de

afname van het areaal grasland bijna geheel gecompenseerd door een toename van het
groenvoederareaal (zie de bijlage bij dit hoofdstuk; het betreft hier voornamelijk snijmai's). De

graasdieren verdrongen wel de granen, maar niet de hakvruchten. De hakvruchtenteelt bleek

eigenlijk alleen in Nederland een - kteine 'verdringer' - te zijn geweest. Alleen in Nederland nam

het areaal hakvruchten absotuut gezien toe. Dat wil zeggen, het areaal aardappelen bleef

ongeveer geliik, het areaal suikerbieten nam voortdurend toe. ln alle andere EG 9-landen nam

het hakvruchtenareaal absoluut gezien af.
Het duidelijkste geval van verdringing trad op in Denemarken. Daar verdrong de graanteelt de

graasdieren en de hakvruchten fors. Voorts was alleen in ltalië de teelt van blijvende gewassen

een 'verdringer'. De verdringing ging daar ten koste van het bouwland - en wel de granen.
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ln België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk was het bouwplan - net als in de EG g
als geheel - tamelijk stabiel. Wel zien we een zekere areaalverschuiving van hakvruchten naar
granen in Duitsland en Frankrijk.

Tabel 2.3 geeft veranderingen in het bosareaal in de EG 9-landen weer. Er kan uit worden
afgelezen dat het bosareaal in alle EG 9-landen in de periode 1950-1g8g is toegenomen. Voor
de EG 9 als geheel resulteerde in de periode 1958-1989 een toename van het bosareaal van
zo'n 5 miljoen ha; een toename van zo'n 17,9o/o. Toch blijft de EG op wereldschaal bezien een
weinig bebost gebíed (cf. Hummel, 1982: 3).
lerland spant wat de toename betreft de kroon - al is er sedert 1980 al weer sprake van een
daling -, op afstand gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. ln België,
Duitsland en Luxemburg was de toename van het bosareaal het kleinst. ln Duitsland kwam er
wat meer bosgrond bij als gevolg van bebossing van submarginale landbouwgronden, dan er
blijvend aan verstedelijking verloren ging (Hummel, 1gB2: 4ll.

Tabel. 2.5 Oppervtakte bos in de EG 9-tanden (oppervtakte in 1000 ha)

1950 1960 1970 1980 Í989 groeivoet,1950-1989,

Bel,gië
Denemarken
Duitstand 3)
Frankri jk
Iertand
Itatië
Luxemburg
Neder I and
Verenigd Koninkrijk
EG9

61A

7046 1)
't160_9 4)

5761 4,
86 4)

,1?

602
455 1)

7106
11709

154 1)
5826

86
263

1664 1)
27797 1,

612
476 2)

7170
14062

25s 2)
6162

90
295

1859 2,
30757 2,

613
493

7318
14582

374
ó038

90
292

2102
31902

617
493

7401
14790

327
6420

89
330

2297
32764

0,0%
0,3À
0,'l%
0,7a
2,5%
0,3%
0,1%
0,8%
1,0%
0,57,

Bron: Eurostat, diverse jaren.
1) 1958.
2t 1968.
3) Het voormaIi9eL,est-Duitstand.
4) 1955.

Tabel 2.4 geeft veranderingen in de - per lidstaat nogal
bosareaal naar bezitsvorm in de EG g-landen weer. Zo kan
bezitsverhoudingen wijzigen bij een toenemend bosareaal.

verschillende - verdeling van het
worden nagegaan, in hoeverre de

Tabel. 2.4 Bosoppervlakte naar bezitsvorm in de EG 9-tanden (in %)

1958 1963 ,1971/75, 1> t1983187, 1)

Publ. i ek Part i -
bos cutier

bos

PubLiek Parti-
bos cutier

bos

Pubt iek
bos

Parti -
cuI ier
bos

Publ, i ek Part i -
bos cut ier

bos

Staat O.p.t.
z)

Staat 0.p. t.
2'

Staat O,p.t.
2)

Staat O.p. t.
2)

Bel.gië 10,8 35,3

Denemarken 27,9 3,6

Dui ts land 5 ) 3'l ,6 27 ,4
Frankrijk 14,2 21,7
IerIand
Itatië
LuxenÈurg

8,8 1,4
4,5 34,4
3,6 37,3

12,1 35,1

28,8 4,5

31 ,3 28,8
14,4 ?1 ,g80,7 0,5
4,6 34,5
4,9 37,8

21 ,? 21 ,2-- 37,3 ---

53,9

ó8,5

41,1
64,1
25,5
61 ,1
59,0
68,8
ó8,3

52,7

66,7

40,0
63,8
18,8
61 ,0
57,3
57,7
62,7

12,2 35,4 52,4

29,9 11,0 59,1

9,7 18,5 71 ,g76,0 0,6 ?3,4
5,6 34,2 60,2
7,3 37,3 55,4

27,6 15,9 56,5
43,3 -- 56,7 ---

13 ,1 35,0 51 ,g
3)

30,4 4,1 65,5

ll
9,8 1ó,0 74,2

79 ,9 0,5 19 ,67,1 32,9 60,2
7 ,9 34,0 57 ,330,9 17,2 51 ,g

41 ,2 0,0 58,8
iledertand 16,0 15,2
Ver.Koninkrijk -- 31,7 ---

Bron: FAO en Eurostat, diverse jaren.
1) De cijfers voor de diverse tanden vatten binnen deze periode.
2, Overige pubtiekrechtetijke Iichamen.
3) 1980.
4, 1976.
5) Hetvoormatigetlest-Duitstand.
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De weergegeven percentages blijken nogal aan schommelingen onderhevig te zijn. Wel blijkt dat
in de periode 1958-'1983187' in bijna elk land de oppervlakte particulier bos procentueel gezien
per saldo is afgenomen. ln Nederland was de afname relatief het grootst, gevolgd door lerland -
het land met relatief het meeste staatsbos - en het Verenigd Koninkrijk. Alleen in Frankrijk nam
de oppervlakte particulier bos - vrij fors - toe.
Dit betekent dat in de landen waar het bosareaal het meest toenam, de bezitsverhouding
overheid-particulier eveneens het meest is gewijzigd. De bosuitbreiding in Nederland en lerland
is vooral een zaak van de overheid geweest. Bovendien heeft de overheid in Nederland steeds
meer particulier bos in bezit genomen. ln Nederland is daarmee de toename van het areaal
publiek bos gemiddeld per jaar zelfs sneller verlopen dan de toename van het totale bosareaal
(Hummel, 1982:4; Slangen, 1987b: 17-23; Heijman et al., 1991: 65). ln het Verenigd
koninkrijk is de toename van het bosareaal min of meer gelijkelijk door de overheid en door
particulieren bewerkstelligd (Hummel, 1982: 4). De bosuitbreiding in Frankrijk lijkt vooral een
zaak van particulieren (agrariërsl te zijn geweest. Het vaststellen van de juiste oorzaak vereist
nader onderzoek. Dit geldt ook voor de vraag, in hoeverre de overheden van de EG-landen een
mogelijk areaalverlies hebben getracht te voorkomen door het particulier bosbezit te stimuleren
via regelgeving (zoals in ltalië (cf. Merlo, Í991: 4461, of zoals in het Verenigd Koninkrijk via de
belastingwetgeving) en/of via subsidiëring (zoals in Nederland, waar de bosbouw de concurren-
tieslag om de schaarse grond zonder overheidsbemoeienis vaak verliest van de landbouw), en
de vraag in hoeverre de overheden anderzijds het particulier bosbezit juist hebben ontmoedigd
via regelgeving (bijvoorbeeld via de herplantplicht in met name Nederland en Duitsland).

2.2.2 Aantal agrarische bedriiven en gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per agrarisch
bedriif

Tabel 2.5 laat zien dat in de loop van de tijd het aantal agrarische bedrijven - zowel in de EG 9
als geheel als per land - continu en fors is afgenomen. Met uitzondering van ltalië nam in elk EG
9-land het aantal agrarische bedrijven jaarlijks veel sneller af dan de totale oppervlakte
cultuurgrond (cf. tabel 2.11. Voor de EG 9 als geheel resulteerde in de periode 1970171-1987
een afname van het aantal agrarische bedrijven met bijna 1,4 miljoen; een afname van zo'n
20,7%.

fabet 2.5 Totaal aantal agrarische bedrijven in de EG 9-tanden (aantal in 1000-tatLen) 1)

196ót67 't970/71 1975 1983 1987 groeivoet, 1966/67 - 1987,

Betgi ë
Denemarken
Duitsland 2)
Frankrijk
I er tand
Itatië
Luxemburg
ileder Iand
Verenigd Koninkrijk
EG9

21-:,8

1246,0
1708,0

2980,5
8,6

':_!_,0

184,0
146,0

1074,6
1587,6

28/.9,9
7,6

18/.,6
326,7

6639,4

138,1
132,3
907,9

1315,1
228,0

2664,2
612

162,6
280,6

5835,0

102,6
98,7

767,6
't129,6
221 ,1

2832,4
4'6

1 38,5
261 ,9

5557,0

92,6
86,9

705,1
98'l ,8
217,0

278/',1
4,2

132,0
260,1

5263,9

-4,0'A
-3,17"
-2,T4
-2,fl
-0,4%
-0,3%
'3,1%
-3,0%
-1 ,4/.
-1 ,4"À

Bron: Eurostat, diverse jaren.
1) Voor gegevens over hèt aantal agrarische bedrijven per produktierichting zie de bijtage bij dit

hoofdstuk.
2) Hetvoormatigetlest-Duitsland.

De relatief snelle afname van het aantal bedrijven in de EG-landbouw heeft het mogelijk
gemaakt dat de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per agrarisch bedrijf in de EG g-landen
gestaag kon toenemen. Tabel 2.6 brengt dit in beeld. Met uitzondering van - wederom - ltalië en
lerland werd in de EG-9 landen de gemiddelde landbouwbedrijfsgrootte flink uitgebreid.

Vergelijking tussen tabel 2.2 (bouwplan) en 2.4 (bedrijfsgrootte) levert geen relatie op tussen de
bedrijfsgrootte in de diverse landen enerzijds en de mate van stabiliteit in het bouwplan in de
loop van de tijd anderzijds. Maar het is wellicht interessant te onderzoeken, in hoeverre op
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regionaal niveau de tamelijke grote stabiliteit in het bouwplan in het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Duitsland gerelateerd is aan de forse bedrijfsgrootte in de landbouw aldaar.

Tabel. 2.ó Gemiddetde oppervtakte cuttuurgrond per agrarisch bedrijf in de EG 9-landen (oppervtakte
in ha)

1966t67 1970t71 1975 1983 1987 groeivoet,1966/67-1987'

BeLgië
Denemarken
Duitstand 1 )
Frankri jk
Ier Iand
Itatië
Luxemburg
Neder I and
Verenigd Koninkrijk
EG9

,:!
10,z
,r,_2

ór0
15,6
,:9

814
20,3
11,8
,r:r_

ó,0
17,8
't't,6
54,2
13,4

10,6
22,1
13,7
22,4
22,3
6,2

22,0
12,8
58,7
't4,8

13,6
28,8
15,5
25,5
2?,8
5,6

27,9
't4,5
64,5
15,3

14,8
32,2
16,8
28,6
?2,7
5,6

30,2
15,3
64,4
15,8

3,4%
2,8%
2,5%
2,4%
0,1%

-0,3%
3,3%
2,6%
1,1%
1,0%

Bron: Berekend uit Eurostat, diverse jaren.
1) Het voormatige Llest-Duitstand.

2.2.3 Specialisatie per land

Om de locatie van de agrarische produktie en om veranderingen daarin op te kunnen sporen,
moet men nagaan, in hoeverre de agrarische produktie zich heeft geconcentreerd in bepaalde
landen of regio's en in hoeverre daarin veranderingen zijn opgetreden. Daartoe maakt men vaak
gebruik van een concentratie-index otwel locatie-guotiënt. ln de diverse vormen die er van deze
index bestaan, wordt steeds de produktie in de te vergelijken landen of regio's gecorrigeerd
voor de totale oppervlakte cultuurgrond. Aldus kunnen landen of regio's van verschillende
grootte met elkaar worden vergeleken: de produktie per oppervlakte-eenheid in een bepaald land
of een bepaalde regio wordt vergeleken met de produktie per oppervlakte-eenheid in het als
vergelijkingsmaatstaf gehanteerde land of de als vergelijkingsmaatstaf gehanteerde regio
(Helming et al., 1992: 1771.

Tabet 2.7 Concentratie-index voor de voortbrenging van diverse agrarische produkten in de EG 9-
landen (EG 9 = 1,0) 1) 2) 3) 4)

Sui ker iletk Vtees Eieren TotaaIGranen
(exct.
ri jst

Aardap- Groen-
peten ten en

frui t
t69 '88 ,69 ,88 ,69 ,88 ,69 ,88 ,69 '83 t88 t69 t88 ,69 ,88 ,69 ,83 t88

Betgi ë/Luxemburg
Denemarken
DuitsIand 5)
Frankrijk
IerIand
Ital.ië
Neder Iand
Ver. Koninkrijk

'1,1 '1,0 4,2 4,4
2,4 '.l ,g 1,1 1,3
1,5 1,5 1,6 1,7
1,1 1,2 0,9 1,0
0,3 0,3 0,4 0,2
0,8 0,7 0,8 0,6
0,8 0,4 3,7 3,6
0,7 0,8 0,5 0,5

2,0 3,3 1,9 2,1
0,5 't ,2 0,3 0,1
2,6 1,7 1,0 1,0
0,ó 0,5 0,7 0,6
0,7 0,3 0,1 0,1
0,5 0,4 2,1 2,3
4,7 9,3 2,7 3,6
0,7 1,0 0,5 0,5

2,3 2,2 2,3
'1,6 1,6 1 15
1,7 ',1,9 1,8
0,9 0,7 0,8
0,8 0,8 0,8
0,5 0,5 0,6
3,8 5,5 5,',!
0,8 0,8 0,8

2,9 3,2 3,7 2,6
2,0 2,0 0,8 0ró
1,8 1,7 1,7 ',!,4
0,7 0,7 0,5 0,7
0,7 0,6 0,2 0,2
0,6 0,7 0,8 0,9
3,2 5,3 3,2 7,3
0,8 0,7 1,2 1,0

2ro 119 ?,0
1,5 1,4 1,5
1,6 1,5 1,6
0,9 0,8 0,9
0,5 0,5 0,4
0,8 0,9 0,8
2,8 3,6 3,5
0,7 0,8 0,7

Bron: berekend uit Eurostat, diverse jaren.
1) De concentratie-indices zijn ats votgt berekend: fysieke produktie (tand)/opp. cuttuurgrond

(l,and)//fysieke produktie (EG g)/opp. cuttuurgrond (EG 9), per jaar. Voor de concentraties in
economische zin geven deze indices dan ook stechts een rurle benadering. Het bestaan van een
gemeenschappetijk prijspeit voor de meeste van de hier onderscheiden lardbourprodukten rechtvaar-
digt deze berekeningsrijze ten dete (cf. tabel 2.8,' Hetming et a|.1992:179).

2) Berekening van deze indices voor kteinere regio,s zal in het atgemeen een (nog) sterkere mate van
concentratie van de agrarische produktie [aten zien (cf. l4eester en Strijker, 1985: 184).

3) Yoor '1969t: fysieke produktie 1969/T0lopervtakte cuttuurgrond 1968.
1) Ter toetichting: In de periode '1969'-1988 daatde de totale oppervtakte cuttuurgrond in de EG 9

met ongeveer 6,5%. De totate fysieke tandbourprodukte nam in de EG 9 in deze periode toe Ínet
'16,5%. De toenames voor de vermetde produkten Haren: granen 46%, suiker 51%, groenten en fruit
-4%, metk 8% 1,1969t-1983 19%;1983-1988 -7%), vtees 46%, eieren 9% en aardappelen'24%.

5) Het voormatigetlest-Duitstand.
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ln tabel 2.7 is voor de jaren'1969', 1983 (voor melk en,totaal,) en lggg een aantal concentra_
tie-indices weergegeven voor de voortbrenging van verschillende agrarische produkten in de
landen van de EG g. De als vergelijkingsmaatstaf gehanteerde regio is daarbij steeds de EG g als
geheel geweest.
De EG is, zo blijkt uit deze tabel, bepaald geen homogeen produktiegebied. Binnen de EG g blijkt
de voortbrenging van de hier in beschouwing genomen groep agrarische produkten als geheel
zich - op landsniveau bezien - vooral te hebben geconcentreerd in Nederland, op afstand
gevolgd door BelgiëiLuxemburg, Duitsland en Denemarken. Deze concentratie lijkt een vrij
duurzaam karakter te hebben; in de periode'1969'-1988 is zij nauwelijks veranderd. Nederland
is wat dit betreft zelfs wat versterkt uit de bus gekomen. Hoewel niet alle in de EG g voortge-
brachte agrarische produkten in de tabel in beschouwing zijn betrokken (zo zijn in Nederland niet
voortgebrachte produkten als tabak, wijn en olijfolie buiten beschouwing gelaten), zijn het de
genoemde landen, die in 1989 de hoogste produktie per ha met betrekking tot de landbouwpro-
duktie als geheel in de EG t hadden. Overigens loopt vrijwel het gehele concentratiepatroon van
de agrarische produktie in de periode'1969'-1988 voor de EG 9 tanden parattel met de hoogte
van de produktie per ha in 1989; zie daarvoor tabel 2.8.
Kijken we voorts naar de concentratie van de voortbrenging van afzonderlijke agrarische
produkten, dan zien we dat de produktie van het zware marktordeningsprodukt 'granen' in de
EG I - op landsniveau bezien - relatief niet sterk geconcentreerd voorkomt. Nederland blijkt zich
binnen de EG 9 gespecialiseerd te hebben in de voortbrenging van zware marktordeningsproduk-
ten als melk en - na België/Luxemburg - suiker. Daarnaast heeft Nederland zich relatief sterk
gespecialiseerd in lichte marktordeningsprodukten als eieren, vlees en groenten en fruit. Dit
geldt ook voor de voortbrenging van níet-marktordeningsprodukten als aardappelen en - al is dit
niet uit de tabel af te lezen - sierteeltprodukten (cf. Helming et al., 1992: 17gl'. Deze specialisa-
ties hebben zich öf ongeveer gestabiliseerd (suiker), öf hebben zich versterkt {overige genoemde
produkten, behalve melk na 1983). Met betrekking tot de concentratie van de suiker- en
aardappelproduktie kan worden opgemerkt dat het hakvruchtenareaal in de periode 1970-Íg89
in Nederland - hoofdzakelijk als gevolg van een stijging van het areaal suikerbieten - met g,g%
is toegenomen. Verder steeg dit areaal in deze periode alleen nog in België/Luxemburg: met
4,7o/o lvergelijk de bijlage bij dit hoofdstuk). De concentratie van de voortbrenging van melk is
overigens na 1983 - dus na de invoering van de superheffing in 1984 - gedaald. Maar het is
vooral de graanteelt, die in Nederland - en wel vrij fors - op zijn retour is. Nederland is het enige
land in de EG 9 dat de fysieke graanproduktie in de periode'1969'-1988 zag dalen, en wel met
24,5o/o. Bovendien nam het graanareaal in de periode 1970-1988 in Nederland met maar liefst
44,2yo af; in elk ander EG 9-land was de afname - waarvan in de meeste gevallen sprake was -
veel geringer (cf. de bijlage bij dit hoofdstuk).
Aldus kan voorzichtig worden gesteld dat Nederland in de periode'1969'-1988 zijn specifieke
positie als in de voortbrenging van agrarische produktie gespecialiseerd land heeft geconsoli-
deerd. De concentratiedaling voor de produktie van graan en - na 1983 - melk werd bijna geheel
gecompenseerd door een concentratietoename voor aardappelen, groente en fruit, vlees en
eieren. Het steeds meer verdwijnen van de graanteelt uit Nederland is opmerkelijk.
Andere opvallende trends zijn de toename van de concentratie van de voortbrenging van
aardappelen in België/Luxemburg en Denemarken en de afname daarvan in Duitsland en lerland,
de licht gestegen concentratie van de voortbrenging van vlees in België/Luxemburg en de
dalende concentratie van de produktie van eieren in datzelfde België/Luxemburg. Opvallend is
ook de gedaalde concentratie van de graanproduktie in Denemarken. Globaal gesproken kan -
met uitzondering van de voortbrenging van het niet-marktordeningsprodukt 'aardappeten, -
worden gesteld dat er binnen de EG g met betrekking tot de voortbrenging van de genoemde
agrarische produkten geen echt grote verschuivingen tussen de landen onderling hebben
voorgedaan. De concentratie-indices blijken tamelijk stabiel te zijn.

Van der Meer (1986: 12-13) schrijft dat gedurende de periode'1961-1981'de totale produktie-
waarde in de EG 10 trendmatig met 2,3o/o peÍ jaar is toegenomen. De bruto toegevoegde
waarde groeide minder snel in deze periode, en wel met 1 ,6%o per jaar. De jaarlijkse groei van
de totale produktiewaarde per ha was 2,9o/o èn van de bruto toegevoegde waarde per ha 2,2o/o.
Van der Meer (1986: 16-17) laat daarbij ook zien dat de bruto toegevoegde waarde per ha in
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Nederland in de periode '1961-1979' veel hoger is dan in grote omringende EG-landen als
Duitstand, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook de groei daarvan was in Nederland veel
groter. ln Nederland was de jaarlijkse groei 4,3oh, in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 2,3%
en in Frankrijkl,SoA.
Tabel 2.8 illustreert de blijvend hoge produktie per ha in de Nederlandse landbouw. We zien hier

dat in het jaar 1989 in Nederland zowel de totale produktiewaarde per ha als de netto toege-
voegde waarde (ofwel netto produktie) per ha beduidend hoger was dan in alle overige landen

van de EG 12. De netto toegevoegde waarde per ha in België - het land met de op één

na hoogste produktiecijfers per ha in de landbouw - was in dit jaar slechts half zo hoog als in

Nederland (cf. Stolwilk, 1992: 39). Opvallend is de hoge netto toegevoegde waarde per ha in
Griekenland. Het geringe verschil tussen de totale en de netto produktie per ha in dit land is niet
alleen gelegen in het geringe gebruik van non-factor inputs in de Griekse landbouw. Het is

vooral terug te voeren op de hoge toeslagen per ha, die de relatief omvangrijke Griekse

tabaksteelt in het kader van het EG-landbouwbeleid wordt toebedeeld.

Tabet 2.8 Agrarische produktie per ha cuttuurgrond in de EG l2-tanden in 1989 (Produktie per ha in
1000 ECU/ha)

Tota I e
produkt i e'
waarde/ha

Netto
toegevoegde
t.laarde
( factor-
kosten)/ha

Betgi ë
Denemarken
Duitstand 1)
Gri ekentand
Spanje
Frankri jk
I er Iand
Ital.iè
Luxemburg
Nedertand
Portugat
Verenigd Koninkrijk
EG9
EG 12

4,4
2,4
2,4
1,4
0,9 2)
1,5
0r8
2,1
1,5
7,8
0,8
1,1
1,8
1,ó 3)

1r8
0r9
1,0
1,2
0,4 2)
0,7
0,4
1,1 2,
0,8
3,6
0,4
0,4
0,8 3)
0,7 3)

Bron: Berekend uit LEIICBS, 1992.
1) Het voormatige Ltest-Duitstand.
2) Totate produitieuaarde danrel netto toegevoegde raarde (factorkosten) uit een voorgaand jaar.
3) Eigen schattingen.

Tabel 2.9 geeft voor de EG 9-landen voor de jaren 1 97O, 1976, 1980 en 1986 concentratie-
indices voor de voorbrenging van ruwhoutproduktie weer. Deze concentratie-indices lopen wat
minder uiteen dan die voor de beschouwde landbouwprodukten. De houtproduktie is blijkbaar

wat meer over de EG 9-landen verspreid dan de agrarische produktie. Wel blijkt de voortbren-
ging van ruwhoutproduktie zich het meest geconcentreerd te hebben in België, Denemarken en

Duitsland. Laatstgenoemd land is samen met Frankrijk verreweg de grootste producent van

ruwhout in de EG 9 en EG 12 (Hummel, 19822 6). ln Duitsland is de fysieke houtproduktie per

ha relatief hoog, omdat een groot deel van het totale bosareaal uit hoogproduktief produktiebos

bestaat (Hummel, 1982: 6).
Luxemburg en Nederland kenden in de periode 1970-1986 per saldo een kleine concentra-

tietoename. lerland - het land met de relatief grootste toename van het bosareaal in deze

periode - zit 'in de lift'. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en vooral ltalië hebben zich niet

gespecialiseerd in de produktie van ruwhout. De lage ruwhoutopbrengst per ha in het Verenigd

Koninkrijk en ook lerland tot aan de jaren tachtig is deels bedrieglijk. Een vrij groot deel van het

bosareaal bestaat namelijk uit hoogproduktief bos dat in 1980 echter nog te jong was om een

hoge opbrengst te kunnen genereren (Hummel, 1982: 6). Niettemin was de concentratietoena-

me in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1980-1986 vrij gering.

Niet in de tabel is vermeld dat de overige EG 12-landen - Griekenland, ltalië en Spanje - in de

jaren 1980 en 1986 een lage produktie van ruwhout per ha bosgrond hadden.
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voor de voortbrenging van rulhoutproduktie zonder schors in de EG 9-
1) 2)

1970 1976 1980

Bel.gië
Denemarken
Duitstand 3)
Frankrijk
Iertand
Itatië
Luxemburg
Neder Iand
Verenigd Koninkrijk

116
116
1,6
0,8
0,4
0,9
1,1
1,0
0,6

1,8
115
1,8
0,9
0,6
0,5
1,1
1,2
0,7

115
1,5
1,6
0,8
0,5
0r5
1,4
1r0
017

119
1r8
1,6
0,9
1,2
0r5
113
113
019

Bron: berekend uit Eurostat, diverse jaren.
1) De concentratie-index is ats votgt berekend: fysieke produktie (tand)/opp. bosgrond (land)//fy-

sieke produktie (EG 1?)lopp. bosgrond (EG 12), per jaar, Voor de concentraties in economische zin
geven deze indices dan ook slechts een ruHe benadering.

2) Ter toetichting: Het bosareaal in de EG 9 steeg in de periode 1970-1986 met zo,n 8,4%. De tota[e
fysieke ruNhoutproduktie in de EG 9 nam iets minder toe: met ongeveer 77".

3) Het voormatigeL,est-Duitstand.

2.3

2.3.1

Ontwikkelinoen in het reoionaal aorarisch qrondoebruik in Nederland

Bodemgebruik in Nederland en in de Nederlandse landbouwgebieden

De conversietabel 2.10 geeft de gemiddelde jaarlijkse wijzigingen in het Nederlandse bodemge-
bruik in de periode 1956-1985 weer. ln de eerste plaats blijkt dat de aan het agrarisch gebruik
onttrokken oppervlakte voornamelijk een stedelijke aanwending kreeg. ln de tweede plaats
wordt echter ook duidelijk dat de totale onttrekking aan het agrarisch gebruik in de loop van de
tijd is verminderd: van ruim 8000 ha per jaar in de jaren zestig tot zo'n 4500 ha per jaar in het
midden van de jaren tachtig (de aanwas van landbouwgrond tot aan het begin van de jaren
tachtig moet vooral worden toegeschreven aan de uitgifte van 'nieuwe' grond in de lJsselmeer-
polders). Daarmee blijft de agrarische sector verreweg de grootste gebruiker van grond in
Nederland: het aandeel daalde van 73,3o/o van de totale Nederlandse grondoppervlakte in 1954
tot 64,5yo daarvan in 1985 {Luijt en Bethe, 1988: 23).
Tabel 2.11 laat zien dat in de periode 1968-1985 het stedelijk grondgebruik (inclusief recreatief
grondgebruik) vooral in het westen en zuiden van het land zich sterk heeft uitgebreid, en wel
voornamelijk ten koste van grote oppervlakten agrarisch gebied. ln het noorden en oosten van
het land lag het tempo van deze processen aanzienlijk lager.
Voor Nederland als geheel zien we echter in tabel 2.10 dat in de loop van de tijd de stedelijke
vraag naar landbouwgrond aan het verminderen is. Voorts blijkt dat het bosareaal gestaag blijft
toenemen. Sedert het begin van de jaren zestig wordt er per saldo meer landbouwgrond aan het
bosareaal toegevoegd dan omgekeerd. Voorts is per saldo meer landbouwgrond in recreatieter-
rein omgezet dan omgekeerd. Dit saldo lijkt in de loop van de tÍd echter af te nemen.
Uit tabel 2.11 kunnen ook ontwikkelingen in de oppervlakte bos en natuur in de Nederlandse
provincies worden afgelezen. ln de periode í 968-1985 resulteerde een relatief grote uitbreiding
van het bosareaal in 'Zuidelijke lJsselmeerpolders', en ook wel in Groningen. Utrecht en
Overijssel moesten relatief het meeste bosterrein prijsgeven. Zuid-Holland en - in wat mindere
mate - Noord-Holland zagen de oppervlakte natuur vrij fors toenemen. De grootste oppervlakte
natuur ging verloren en Drenthe en Gelderland.
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Tabet 2.10 Gemiddelde jaarLijkse rijzigingen in het bodemgebruik in Nederland in de periode 1956-1985
(oppervtakte in ha) 'l) 2)

Toegevoegd aan:
Bos

Onttrokken aan:

Agrari sch
gebrui k

NatuurL i jk Recreatie-
terrein terrein

Stedel, i jke llater
gronden 3)

Totaa I

1956-1960

Bos
Agrarisch gebruik
NatuurIijk terrèin
l,rater

Totaa I

xx
't04
l+O9

140
xx

1?71
4063

370
5451
1680
4063

5'.t3

xx

44955508 663

1961-'.tg65

Bos
Agrarisch gebruik
Natuurl i jk terrein
Llater

Totaa I

xx
116
4ï7

65
xx

383
2871

413
8773
8ó0

2871

615 341 0 1286 5978

1966-1970

Bos
Agrarisch gebruik
NatuurIijk terrein
l.,ater

Totaa I

xx
68

409

26
xx

203
2206

lrlr3
8459

612
2206

781 2563 2072 6496

1972-1974

Bos
Agrarisch gebruik
NatuurIijk terrein
l.raten

Totaa t

xx
xx

907
337

9778
6',t5

33773377

1135 3636 179 2221 7447

1979-1983

Bos
Agrarisch gebruik
Natuurti jk terrein
Recreat i eterrei n
Stedetijke gronden 3)
l.raten

Totaa I

xx
420

55
12
65

45
xx

1 013
42

238

125
xx

101
947
85
xx

472
27

85
4207

190
119
xx
25

195
37

101
xx

254
6249
1384
200

1 033
't46

74
77

587 1 503 374 1678 4716 395

1983-'t985

Bos
Agrarisch gebruik
NatuurIijk terrein
Recneat i eterrei n
Stedetijke gronden 3)
l.later

Totaa I

xx
537

20
23
45

19
xx

37
18ó

26
113
xx

122
869

64
xx

309
38

124
2681

21

114
xx
23

515
4523

117
197
632
72

85

54
xx

652 383 182 1451 2999 163

Bron: Luijt en Bethe, 1988: 25 en LEIICBS, diverse jaren.
1) Geninge oppervtakten zijn niet Heergegeven.
2) De door het cBS onderscheiden categorie ,overige gronden' rordt niet apart vermetd.
3) Voornametijk bebourde terreinen (inctusief verkeersterreinen).
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Tabel. 2.11 Bodemgebruik in de l,ledertandse provincies (oppervtakte in 1000 ha)

Agrarisch gebruik Bos i,latuurtijk terrein Overige gronden 1)

ver-
andering

1968 1985 ,68-85, 1968
2,

ver-
ander i ng

1985 ,ó8-85, 1968
2)

ver-
ander i ng

1985 ,ó8-85, 19ó8
2)

ver-
andering

1985 ,68-85,
2,

Groni ngen
Friestand
D renthe
Overi jsseI
Getder Iand
Ut necht
Noord-Ho[ [and
Zuid-Ho[ [and
Zeetand
Noord-Brabant
L imburg
Zuid. I JsseImeerpotders

208,2 198,1 -4,1%
285,7 270,4 -4,0%
205,7 200,2 -2,0%
303,6 290,7 -3,31A
339,4 316,9 -4,4y.
93,9 83,6 -7,47.

196,2 170,6 -8,87.
219,8 190,0 -9,1%
154,4 144,3 -3,fl
361 ,0 328,3 -6,1%
155,9 138,4 -7,9%
38,7 65,6 24,&',/.

1,4 2,8 0,6%
9,7 9,0 0,1%

26,7 26,4 -0,1%
36,7 35,2 -0,4%
88,0 86,3 -0,3%
18,6 17,9 -0,5"À
10,5 g,g -0,2y.
5,0 4,2 -0,2%
1,7 2,3 0,2%

65,6 65,9 0,1'À
28,1 28,5 0,27.
3,8 11 ,8 7,4%

4,1 5,0 0,1%
26,9 ?5,7 -0,3%
17,6 11 ,2 -2,4%
16,4 12,4 -1 ,0%
31,1 24,5 -1 ,3'À3,0 2,9 -0,17.
16,8 19,4 0,%
8,5 16 ,3 2,4'/"
7 ,1 9,7 0,6%

18,9 14,2 -0,9%
7,9 4,6 -1,5%
4,7 4,9 0,2%

16,2 27 ,5 1 ,T/"
16,8 30,2 3,5y.
14,9 27 ,7 4,9'/.
24,1 42,9 4,9%
43,0 7j,4 5,9"/.
17,4 28,8 9,2%
44,6 66,9 7,6y.
50,9 80,1 8,9'/.
11 ,5 23,3 4,4%
47,2 87,1 7,97.
25,4 45,4 9,1y.
6,1 11 ,5 4,7/.

Bron: CBS, diverse janen.
1) Voornametijk stedeLijke gronden (inclusief recreatieterreinen).
2> De verandering is berekend ats percentage van de totate oppervtakte in Í968.

2.3.2 Oppervlakte cultuurgrond

Tabel 2.1 toonde dat de totale oppervlakte cultuurgrond in bijna alle EG 9-landen in de periode
1950-1989 voortdurend is afgenomen. Tabel 2.12laat zien dat in de meeste landbouwgebieden
in Nederland in de periode 1975-1991 de totale oppervlakte cultuurgrond eveneens voordurend
is gedaald.

Tabel,2.12 Totate oppervtakte cuituurgrond in de ileder'tandse tandbourgebieden (oppervtakte in ha)

1983 groeivoet '1975-1991'19911975

NoordeL i j k zeektei gebied
Ho[ landse- en I Jssetmeerpotders
Zuidrestel. i jk zeektei gebi ed
R ivi erk Iei gebi ed
Lössgebi ed
NoordeL i jk weidegebied
lJestet i jk reidegebied
Noordetijk zandgebied
Oostetijk zandgebied
CentraaI zandgebied
Zuidetijk zandgebied
Veenko I oni ën
Overig I'loord-Ho[ [and
Overig Zuid-Hottand

-0,1'/"
-0,2%
-0,4%
-0,2%
-0,6%
-0,2%
-0,3%
'0,4%
'0,1%
-0,4y.
-0,3%
-0,5"/,
'0,4%
-0,9%

Bron: CBS en LEI/CBS, diverse jaren.

Deze trend deed zich niet in alle Nederlandse landbouwgebieden in dezelfde mate voor. Overig
Zuid-Holland, het Lössgebied en de Veenkoloniën kenden de relatief grootste jaarlijkse afname.
De relatief kleinste jaarlijkse afname had plaats in het Oostelijk zandgebied en het Noordelijk
zeekleigebied.

ln tabel 2.13 zien we allereerst dat in de meeste landbouwgebieden het graasdierareaal grasland
plus voedergewassen in zowel 1975 als 't989 groter is geweest dan het akkerbouwareaal
{exclusief groenvoedergewassen}. In (met name} het Zuidwestelijk zeekleigebied, de Hollandse-
en lJsselmeerpolders, de Veenkoloniën en het Noordelijk zeekleigebied lag dit omgekeerd. ln het
Rivierkleigebied was het areaal opengrondstuinbouw in beide jaren groter dan het akkerbouw-
areaal. ln Overig Zuid-Holland was het opengrondstuinbouwareaal in beide jaren zelfs groter dan
het graasdierareaal. ln het laatstgenoemde gebied was in 1989 ook het gtastuinbouwareaal
groter geworden dan het graasdierareaal.

1 50360
145586
231529
138839
36E77

173896
208306
261878
208306

83321
310400

88054
32357
12240

149316
149418
223722
131501
34986

170165
196314
251873
200192
7n20

294641
8É,278
31324
11263

148723
142044
218/,47
134378
33736

1677&
199014
247537
2048't4
78106

294528
80838
30263
10664
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TabeL 2.13 oppervtakte cuttuurgrond naar bout{plan in de Nedertandse tandboungebieden (oppervtakte in
ha)

Tui nbourgexassen

Akkerbouxgexassen
(exct. groenvoeder
en voederbieten)

Gras Iand
ptus groenvoeder
(inct. voederbieten)

open grond onder gtas

1975

ver-
dringing

1989 ,75-89' 1975

ver-
dringing

1989 t75-89, 1975

ver-
dringing

1989 '75-89' 1975

ver-
dringing

1989 t75-89'

NZKG 79236 83451
H/IJP 103980 105317
zLJzKG 155731 163702
RKG 12279 15600
LG 14154 14199
NL'G 4597 4404
r,,l.,c 12092 13049
NZG 59378 56206
ozc 15366 1160ó
czc 4908 3621
zzc 55552 46483
vK 69390 66452
ollH 3176 301ó
ozH ó10 381

3,6% 67351 61571
0,3% 25562 ?5974
6,8% 47211 38529
1,2% 112023 109698
2,6% 198?6 18271

-0,1% 1688?7 166957
0,8% 185223 172976
0,0% 201814 190063

-1,7/. 192354 191862
-1,2% n545 74482
-2,0% 23',t964 221939
o,'ty. 17725 16686
0,1% 't8974 17205
-1,3% 4097 3123

-3,1y. 3068
0,17" 14373

-2,7/" ?7544
0,7/. 13165
-0,7/, 288/.
0,1% 339
-1,'l% 8417
-0,3% 487
1,5% 430
1,2% 781
0,5% 20889
-0,3% 670
-1,8% 9ó05
-3,9% 4135

2045 -0,6%
13573 -0,6ï.
16675 -4,1%
10042 -2,0%
1953 -2,0%
3'.17 -0,0%

8662 0,3%
1088 0,3%
726 0,1%
667 -0,1%

24252 1,4%
809 0,2%

9411 1,3%
3736 0,97.

75 72 0,0%
955 1?41 0,2%
447 539 0,0%
417 576 0,1%

3 4 0,0%
14 44 0,0%

1740 1958 o,'.t%
29 22 o,o%
25 36 0,0%
44 50 0,0%

998 1285 0,1%
103 166 0,1%
169 ?69 0,3%

2857 329? 6,4%

Bron: cBs, diverse jaren.
1) De verdringing is aIs votgt berekend: tt(aneaa[ 1989 - areaa[ 1975)/totate opp. cuttuurgrond

'1975)J - tt(totate opp. cuttuurgrond 1989 - totate opp. cultuurgrond 1975)/totate opp. cuttuur-
grond 1975J x [areaal '1975/totale opp. cuttuurgrond 1975IJJ x 100%, per landbourgebied (Hetsen en
Hidding, 1991: 51 ).

Daarnaast brengt tabel 2.13 de variaties in het gebruik van de voor de landbouw afgenomen
oppervlakte cultuurgrond in beeld. Daarbij kan de in de Nederlandse landbouwgebieden in de
periode 1975-1989 opgetreden verdringing worden afgelezen. We noemen de meest in het oog
springende ontwikkelingen.
De akkerbouw blijkt in (met name) het Zuidwestelijk zeekleigebied en het Noordelijk zeekleige-
bied een 'verdringer' te zijn geweest. ln het Noordelijk zeekleigebied ging de verdringing vooral
ten koste van de graasdieren. ln het Zuidwestelijk zeekleigebied moest vooral de opengronds-
tuinbouw - gevolgd door de graasdieren - terrein prijsgeven. De akkerbouw werd nergens
duidelijk verdrongen. ln het Zuidelijk zandgebied en het Oostelijk zandgebied was de verdringing
nog het grootst.
De graasdieren zagen in vrijwel elk landbouwgebied het areaal teruglopen. Van verdringing door
het overige areaalgebruik was sprake in Overig Zuid-Holland, het Noordelijk zeekleigebied en het
Zuidwestelijk zeekleigebied.
De open grondstuinbouw bleek een 'verdringer' in het Zuidelijk zandgebied - ten koste van de

akkerbouw - en in Overig Noord-Holland - ten koste van de graasdieren. De opengrondstuin-
bouw werd echter ook in een aantal landbouwgebieden in belangriike mate verdrongen. Dit was
het geval in het Zuidwestelijk zeekleigebied, het Rivierkleigebied en het Lössgebied.
De glastuinbouw, tenslotte, zag het areaal in elf van de veertien landbouwgebieden toenemen'
ln Overig Zuid-Holland bleek de glastuinbouw een forse 'verdringer', en wel ten koste van de
graasdieren. Overigens is het totale ruimtebeslag van de glastuinbouw in Nederland, met 0,5%
van de totale oppervlakte cultuurgrond in 1991, nog steeds verwaarloosbaar klein (cf. Stolwijk,
1992: 10).
ln subparagraaÍ 2.3.4 wordt voor de periode 1973-1988 de verdringing - soms ook in kleinere
gebieden - in verband gebracht met concentratieveranderingen. Dit leidt hier en daar tot wat
andere interpretaties (cf. de figuren 2.11 tot en met 2.14t..
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2.3.3 Aantal agrarische bedriiven en gemiddelde oppervtakte cuttuurgrond per agrarisch
bedrijf

Uit tabel 2.14 kan worden afgelezen dat in de periode 1975-1991 het aantal agrarische
bedrijven in elk van de Nederlandse landbouwgebieden continu is gedaald. ln elk landbouwge-
bied nam het aantal agrarische bedrijven jaarlijks veel snelter af dan de oppervlakte cultuurgrond
(cf. tabel 2.12l..

TabeL 2.14 TotaaI aantat agrarische bedrijven in de Nedertandse taMbourgebieden (aantat in 1000-
ta[ [en)

1991 groeivoet,1975-1991t

Noordel. i jk zeektei gebied
Ho[ tandse- en I Jssetmeerpotders
ZuidresteI i jk zeektei gebi ed
Rivi erk Iei gebi ed
Lössgebi ed
l,loordel. i jk weidegebied
trestet i jk reidegebied
Noordel. i jk zandgebied
Oostel,ijk zandgebied
Centraat zandgebied
Zuidetijk zandgebied
Veenko I oni ën
Overig lloord-HoI tand
Overig Zuid-HotIand

-1,7A
-1 ,3%
'2,1%
-1,fl
-2,5/.
-1 ,9'À
'1 ,8%
-2,3%
-1,6%
-1,8%
-1,2%
-2,67.
-2,6%
-1,8/.

Bron: CBS en LEIICBS, diverse jaren.

Deze trend deed zich op het niveau van de EG g-tanden ook voor, zoals we in subparagraaf
2.2-2 hebben gezien. Derhalve geldt ook voor de Nederlandse landbouwgebieden dat de
gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per landbouwbedrijf gestaag heeft kunnen toenemen.
Tabel 2.15 laat dit zien. ln vrijwel alle landbouwgebieden werd de gemiddelde bedrijfsgrootte in
een vrij hoog tempo uitgebreid. Alleen de toename van de bedrijfsoppervlakte in het Zuidetijk
zandgebied en het (glas)tuinbouwgebied Overig Zuid-Holland bleef onder de 1% per jaar.

Tabel' 2.'15 Gemiddel'de oppervtakte cuttuurgrond per agrarisch bedrijf in de llederl,andse tandbourgebie-
den (oppervtakte in ha)

groeivoet ,1975-1991,

5,5
6,8

13,1
13,4
3,0
9,8

18,8
15,9
19,9
1 0,8
3Í,8
3,8
4,4
5,6

416
6,1

Í 1,0
11 ,4
2,5
8,3

15,8
12,8
17,3
9,1

28,4
3,1
3,5
4,7

412
5,5
9,3

10,2
2,0
712

14,0
10,9
15,4
8, 1

26,1
2,5
2,9
1,2

Noordel. i jk zeektei gebied
Hol tandse- en I Jsselmeerpotders
Zuidrestet i jk zeektei gebied
R ivi erkIei gebi ed
Lössgebied
Noordet i jk reidegebied
tlestet i jk reidegebied
Noordel. i jk zandgebied
Oostel.ijk zandgebied
CentraaI zandgebied
Zuidel,ijk zandgebied
Veenko Ioni ën
0verig lloord-Hotland
Overig Zuid-HotLand

27,3
21 ,5
17,6
10,4
12,4
17,8
11,1
16,5
10,4
7,7
9,8

23,4
713
2r2

32,4
21,4
20,4
11 ,5
14,2
21 ,0
12,4
20,4
11 ,6
815

10,1
28,3
9ro
2,4

35,6
25,6
23,4
13,1
16,9
23,'.|
14,2
22,8
13,3
9r7

11 ,3
32,7
10,4
2,5

1 ,7"/"
1,1%
1,8%
1,5%
2,07"
1,6%
1,6ï.
2,0%
1,5%
1,5%
0,9v.
2,1%
2,2%
0,8'A

Bron: Berekend uit CBS en LEI/CBS, diverse jaren.

2.3.4 Regionale spocialisatio

2.3.4.1 lnleiding

ln subparagÍaaÍ 3.2.3 is de locatie van de voortbrenging van diverse agrarische produkten
binnen de EG 9 bepaald met behulp van concentratie-indices, berekend voor de jaren'Í96g,,
1980 en 1988. Om de mate van regionale specialisatie in de agrarische produktie en om
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veranderingen daarin binnen Nederland te kunnen bepalen, wordt in deze subparagraaf, aan de

hand van figuren, ontwikkelingen in concentraties weergegeven. Dat gebeurt voor de periode

1973-1988 voor een vijftal produktierichtingen, te weten akkerbouw, glastuinbouw, opengrond-
stuinbouw, graasdieren en hokdieren.a
Deze subparagraaf is in belangrijke mate gebaseerd op Hetsen en Hidding (1991:74-83) en Van

Wingerden en De Haas (1992: 20-61).

2.3.4.2 Akkerbouw

Zoals figuur 2.1 laat zien, zijn er in 1988 enkele duidelijk begrensde concentÍatiegebieden van

de akkerbouw (exclusief voedergewassen en voederbieten; die worden tot de produktierichting
graasdieren gerekend) aanwiisbaar:
- het Noordelijk zeekleigebied;
- de Hollandse- en IJsselmeerpolders;
- het Zuidwestelijk zeekleigebied;
- de Veenkoloniën en het aangrenzend Noordelijk zandgebied.

Figuur 2.1
Concentratie
akkerbouw, 1988 1)

Figuur 2.2
Ontwikkeling concentratie
akkerbouw, 1973-1 988 2l

Bron: Hetsen en Hidding, 1991:74.
1) De concentratie per regio is hier als volgt bepaald: sbe akkerbouw (regio)/opp. cultuur-

grond (regio)//sbe akkerbouw (Nederland)/opp. cultuurgrond (Nederland), voor 1988'
2l De ontwikkeling in de concentratie is hier als volgt bepaald: concentratie akkerbouw

1988/concentratie akkerbouw 1 973.

o Als norm voor de produktieomvang wordt hier steeds de standaard bedrijfseenheid (sbe),

berekend voor 1986, gehanteerd. Dit betekent dat de figuren slechts een ruwe benadering

geven van de (veranderingen in) concentraties in economische zin. Echter, een berekening met

behulp van de in feite regelmatig herziene sbe-normen of met behulp van netto toegevoegde

waarde-cijfers in guldens, berekend uit het aantal sbe, zal praktisch hetzelfde beeld te zien

geven (cf. Van Wingerden en De Haas, 1992: 13, 62-63).

ilr-n
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ln de periode 1973-1988 is de produktie, gemeten in sbe, in de akkerbouw in Nederland
toegenomen met 9%. Het areaal akkerbouw daarentegen nam met 4o/o aÍ (Hetsen en Hidding,
1991: 75). ln figuur 2.2 zien we een sterke groei van de concentratie akkerbouw in deze
periode in de concentratiegebieden Noordelijk zeekleigebied en een deel van de Hollandse- en
lJsselmeerpolders. Voorts groeide de concentratie akkerbouw in het noordelijk deel van de Kop
van Noord-Holland en op Texel. ln de groeigebieden verdrong het areaal akkerbouw in min of
meerdere mate de graasdieren (Noordelijk zeekleigebied, Noordoostpolder, Kop van Noord-
Holland, Texel). ln het qua concentratie nauwelijks groeiende concentratiegebied Zuidwestelijk
zeekleigebied vond ook verdringing plaats; die ging vooral ten koste van de opengrondstuin-
bouw en in wat mindere mate van de graasdieren (zie figuur 2.11; ct. voor zover mogelijk
subparagraaÍ 2.3.Zltabel 2. 1 3).

2.3.4.3 Glastuinbouw

ln figuur 2.3 zien we dat in 1988 de glastuinbouw vooral is geconcentreerd in het Westland
(ofwel Overig Zuid-Holland) en de aanliggende regio's - tezamen het Zuid-Hollands Glasdistrict
genoemd -, in en rondom Aalsmeer, in de Oostelijke Betuwe en enigszins in Noord-Limburg. Van
de vijf onderscheiden produktierichtingen veftoont de glastuinbouw de sterkste concentratie.

Figuur 2.3
Concentratie
glastuinbouw, 1988 1)

Figuur 2.4
Ontwikkeling concentratie
glastuinbouw, 1973-1988 2)

!.i1-

*II

Bron: Hetsen en Hidding, 1991: 76.
1) De concentratie per regio is hier als volgt bepaald: sbe glastuinbouw (regio)iopp. cultuur-

grond (regiol//sbe glastuinbouw (Nederland)/opp. cultuurgrond (Nederland), voor 1988.
2l De ontwikkeling in de concentratie is hier als volgt bepaald: concentratie glastuinbouw

1 988/concenrratie glastuinbouw 1 973.

ln de periode 1973-1988 is de produktie in de Nederlandse glastuinbouw toegenomen met
52o/o. Het areaal glastuinbouw steeg minder fors, maar toch nog altiid met 24o/o (Hetsen en
Hidding, 1991: 77). Figuur 2.4 laat zien dat de toename van de concentratie glastuinbouw in
deze periode zich vooral buiten de concentratiegebieden heeft voorgedaan: grote delen van het
Zuidelijk zandgebied (met name het Zuidelijk Peelgebied, het Land van Bergen op Zoom en de

ÍTIrÍn
tttrdm
fI
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Noordwestelijke zandgronden), delen van de Kop van Noord-Holland en in kleinere kernen als

Emmen. De glastuinbouw was echter vooral in de bestaande concentratiegebieden een 'verdrin-
ger'; de verdringing ging daar ten koste van de graasdieren (zie figuur 2.12; cÍ. voor zover

mogelijk subparagraaf 2.3.2ltabel 2.13). Blijkbaar bestond er in de -'nauwelijks grondgebon-

den', zeer intensieve - glastuinbouw geen nauwe samenhang tussen concentratietoename en

verdringing

2.3.4.4 Opengrondstuínbouw

De opengrondstuinbouw kent ook een vri.i sterke mate van concentratie, zoals figuur 2.5 laat

zien. De concentratiegebieden anno 1988 zijn: grote delen van de Kop van Noord-Holland, de

Bollenstreek, het Land van Breda en Noord-Limburg.

Figuur 2.5
Concentratie
opengrondstuinbouw, 1 988 1)

Figuur 2.6
Ontwikkelin g concentratle
opengrondstuinbouw, 1 973-1 988 2)

Bron: Hetsen en Hidding, 1991:78.
1) De concentratie per regio is hier als volgt bepaald: sbe opengrondstuinbouw (regio)/opp.

cultuurgrond (regio)//sbe opengrondstuinbouw (Nederland)/opp. cultuurgrond (Nederland),

voor 1 988.
2l De ontwikkeling in de concentratie is hier als volgt bepaald: concentratie opengrondstuin-

bouw 1 988/concentratie opengrondstuinbouw 1973'

ln de periode 1973-'1988 is de produktie in de opengrondstuinbouw in Nederland gestegen met

11%. Het areaal opengrondstuinbouw daalde met 11% (Hetsen en Hidding, 1991:79)' ln de

periode 1973-1988 is de concentratie opengrondstuinbouw vooral toegenomen in een

concentratiegebied als het Land van Zijpe in de Kop van Noord-Holland en in andere gebieden

als de Noordoostpotder en grote delen van het Zuideliik zandgebied. Zie figuur 2.6. ln de Kop

van Noord-Holland, maar ook in meer zuidelijk gelegen delen van het Westelijk weidegebied,

vond verdringing plaats ten koste van de graasdieren. ln delen van het Zuidelijk zandgebied

vond verdringing plaats ten koste van de akkerbouw en de graasdieren (zie figuur 2.13; cf. voor

zover mogeliik subpara graat 2.3.2/tabel 2. 1 3).

f=
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2.3.4.5 Graasdíeren

De produktierichting graasdieren is in Nederland de produktierichting met verreweg de grootste
produktie-omvang. Anno 1988 komt deze produktierichting, zoals figuur 2.7 laat zien, qua
produktie sterk verspreid voor over bi.ina het gehele land. De meest geconcentreerde gebieden
zijn:
- Friesland: de Kleiweide- en Veenweidestreek en het zandgebied;
- het Oostelijk zandgebied;
- het Centraal zandgebied;
- Zuid-Holland: het Westelijk weidegebied;
- het grootste deel van het Zuidelijk zandgebied.
ln het Zuidwestelijk zeekleigebied, de Hollandse- en lJsselmeerpolders en het noordoosten van
Groningen en Drenthe vindt men relatief erg weinig graasdierproduktie.

Figuur 2.7
Concentratie
graasdieren (incl. areaal), 1988 1)

Figuur 2.8
Ontwikkeling concentratie
graasdieren (incl. areaal), 1973-1 988 2)

tTmn

ffi

-I

Bron: Hetsen en Hidding, 1991: 80.
1) De concentratie per regio is hier als volgt bepaald: sbe graasdieren (regio)/opp. cultuur-

grond (regiol//sbe graasdieren (Nederlandl/opp. cultuurgrond (Nederland), voor 1988.
2l De ontwikkeling in de concentratie is hier als volgt bepaald: concentratie graasdieren

1 988/concentratie graasdieren 1 973.

ln de periode 1973-1988 is de graasdierproduktie in Nederland gedaald met 1 7o. Daarmee is
deze produktierichting de enige, die een daling van de produktie te zien gaf. Het areaal
graasdieren daalde in deze periode nog meer, namelijk met 4o/o (Hetsen en Hidding, 1991: 81).
Hierbij moet worden opgemerkt dat tot en met 1983 - dus tot aan de invoering van de
superheffing in '1984 - er nog wel degelijk sprake was van groei. Van 1973 tot 1 978 was de
groei 0,8% per jaar en van 1978 tot 1983 zelfs jaarlijks 1,4Yo. Na 1983 valt de produktie van
deze richting drastisch terug; zoals we zagen tot onder het niveau van 1973 (Van Wingerden en
De Haas, 1992: 36).
Figuur 2.8 laat zien dat in de periode 1973-1988 de concentratie graasdieren vooral is toegeno-
men in het Oostelijk zandgebied, in delen van het Zuidelijk zandgebied - alwaar verdringing
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plaatsvond ten koste van de akkerbouw - en in de Groningse Veenkoloniën. ln het Westelijk
weidegebied neemt de concentratie - net als het areaal - af (zie figuur 2.14; cÍ. voor zover
mogelijk subparagraaf 2.3.zltabel 2.13). De genoemde concentratietoenames hebben zich

overigens vooral in de periode 1978-1983 gemanifesteerd. Na 1983 was er bijna nergens in
Nederland nog sprake van een toenemende concentratie graasdieren. Sterker nog, er was
sprake van een algehele vermindering (Van Wingerden en De Haas, 1992: 36-40).

2.3.4.6 Hokdieren

Figuur 2.9 geeft de concentratie hokdieren in 1 988 weer. Er is sprake van een sterke concentra-
tie in het Zuidelijk, het Centraal en het Oostelijk zandgebied

Figuur 2.9
Concentratie
hokdieren, 1988 1 l

Figuur 2.1 0
Ontwikkeling concentratie
hokdieren, 1 973-1 988 2)

Bron: Hetsen en Hidding, 1991:82.
l ) De concentratie per regio is hier als volgt bepaald: sbe hokdieren (regio)/opp' cultuur-

grond {regio}//sbe hokdieren (Nederland)/opp. cultuurgr"ond (Nederland), voor 1988.
2l De ontwikkeling in de concentratie is hier als volgt bepaald: concentratie hokdieren

1 988/concentratie hokdieren 1 973.

È
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Figuur 2.11
Verdringing areaal
akkerbouw, 1973-1988 1)

Figuur 2.1 3
Verdringing areaal

opengrondstuinbouw, 1 973-1 988 1 )

Bron: Hetsen en Hidding, 1991:84.
1) Voor berekeningswijze cf. tabel 2.13, voetnoot

Figuur 2.12
Verdringing areaal
glastuinbouw, 1973-1988 1)

Figuur 2.14
Verdringing areaal
graasdieren, 1973-1988 1)

1.
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De hokdieren kenden in de periode 1973-1988 de grootste produktietoename: B7o/o. ln figuur
2.10 is de ontwikkeling in de concentratie hokdieren in de periode 1g73-1g8g weergegeven. De
sterke toename van de concentratie in het oostelijk deel van Noord-Brabant blijkt duidelijk.
Opvallend is het achterblijven van het Centraal en het Oostelijk zandgebied wat dit betreft.

2.3.4.7 Slotopmerking

Binnen Nederland zien we dat in de periode 1973-1988 de 'niet grondgebonden,, intensieve
produktierichtingen - de hokdieren, de glastuinbouw en delen van de opengrondstuinbouw - deproduktie, gemeten in sbe, verreweg het sterkst zagen toenemen. Aldus ligt vooral de produk-
tiegroei in deze drie produktierichtingen aan de stijgende produktie per hà in de Nederlandse
landbouw ten grondslag.

2.4 Conclusies en onderzoekvraoen

lnzake het agrarisch grondgebruik in de EG kunnen de volgende - op landsniveau betrekking
hebbende - conclusies worden getrokken:
1) ln bijna alle EG 9-landen nam in de periode í 950-1989 de totale oppervlakte cuttuurgrond

voortdurend af. De afname in Nederland verliep in de jaren tachtig minder snel dan in de
drie decennia daarvoor;

2l Zowel in 1950 als in 1989 was in de EG g-landen - met uitzondering van Denemarken,
Italië en Duitsland - het graasdierareaal grasland plus voedergewassen groter dan het
bouwlandareaal. Dit geldt met name voor lerland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en
Frankrijk. Denemarken heeft een relatief groot graanareaal. ltalië heeft een relatief en
absoluut groot areaal blijvende teelten;

3) België, Frankrijk, Duitstand en het Verenigd Koninkrijk hebben in de periode 1g50-19gg
een tamelijk stabiel bouwplan gekend. Dit geldt ook voor de EG g als geheel. De overige
EG 9-landen (waaronder Nederland) - kenden in de genoemde periode meer wisselingen in
het bouwplan. ln lerland en Nederland verdrongen de graasdieren de graanteelt. ln
Nederland was ook de hakvruchtenteelt een kleine 'verdringer'. ln Denemarken was
sprake van een grote mate van conversie van graasdier- en hakvruchtenareaal naar
graanareaal;

4l ln bijna alle EG 9-landen nam in de periode 1966/67-1987 het totaal aantal agrarische
bedrijven veel sneller af dan de totale oppervlakte cultuurgrond. Bijgevolg nam in bijna
alle EG 9-landen in de genoemde periode de landbouwbedrijfsoppervlakte fors toe;5) De graanteelt - binnen de EG 9 nauwelijks geconcentreerd - lijkt uit Nedertand te
verdwijnen; zowel het areaal als de fysieke produktie en de mate van concentratie zijn
voor dit zware marktordeningsprodukt in de periode'1969'-1988 ten opzichte van het EG
9-gemiddelde sterk gedaald;

6) Oua produktie van het niet-marktordeningsprodukt 'aardappelen' en het zwate marktorde-
ningsprodukt suiker bleef Nederland binnen de EG g in de periode'1969,-lggg relatief
belangrijk. Het areaal aardappeten bleef in de gehele periode 1g5O-1989 ongeveer getijk.
Het areaal suikerbieten nam voortdurend toe. Daarentegen nam in alle andere EG g-
landen - behalve in België/Luxemburg vanaf 1970 - het hakvruchtenareaal af;7l De gesignaleerde ontwikkelingen in de Nederlandse akkerbouw wijken duidelijk af van die
in de rest van de EG g. Een forse afname van graanteelt tezamen met een toename van
hakvruchtenteelt kon alleen in Nederland worden waargenomen;

8) De Nederlandse produktierichting graasdieren zag het areaal in de periode 1950-19gg iets
teruglopen. De afname van het areaal grasland werd grotendeels gecompenseerd door de
toename van het areaal snijmaïs. De graasdieren verdrongen in Nederland de graanteelt in
belangrijke mate. Nederland is in de periode'1969'-1g88 vooraanstaand geweest waar
het gaat om de produktie van het zware marktordeningsprodukt melk, al is sedert de
invoering van de superheffing in 1984 de concentratie afgenomen. De vooraanstaande
positie geldt nog meer voor de hokdierenproduktie van de lichte marktordeníngsprodukten
vlees en eieren;
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9) Nederland heeft - alles bileengenomen - zijn positie als in de agrarische produktie
gespecialiseerd land in de periode'1969'-1988 geconsolideerd. De produktie per ha is
binnen de EG al decennia lang in Nederland het hoogsu

10) Binnen de EG t hebben zich - met uitzondering van de voortbrenging van het niet-
marktordeningsprodukt 'aardappelen' - geen echt grote concentratieverschuivingen met
betrekking tot de voortbrenging van de beschouwde agrarische produkten voorgedaan;

1 1 ) Het areaal bos in Nederland is - evenals in de andere EG 9-landen - in de periode 1950-
1989 toegenomen. ln Nederland was de toename relatief wat groter dan in de EG I als
geheel. Het areaal publiek bos steeg in de periode 1958-'1983187'alleen in Nederland

sneller dan het totale bosareaal. De Nederlandse overheid lijkt dan ook de drijvende factor
met betrekking tot de instandhouding en uitbreiding van het Nedertandse bosareaal. Oua

houtproduktie per ha bosgrond is Nederland binnen de EG in de periode 1970-1986 een

goede'middenmoter' geweest.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot het regionaal agrarisch
grondgebruik binnen Nederland:
1) ln de periode 1975-1991 nam in alle landbouwgebieden de totale oppervlakte cultuur-

grond - net als in bijna de EG 9 - af. De in de periode 1956-1985 aan de landbouw
onttrokken oppervlakte kreeg voornamelijk een stedelijke aanwending. Vooral in het
westen en het zuiden van het land lag in de periode 1968-1985 het tempo van dit proces

hoog. ln de loop van de tijd echter werd de stedelijke vraag naar landbouwgrond minder;
de afname van de oppervlakte cultuurgrond in Nederland vertraagde dan ook;

2l Met uitzondering van (met name) het Zuidwestelijk zeekleigebied, de Hollandse- en

lJsselmeerpolders, de Veenkoloniën en het Noordelijk zeekleigebied - was in de landbouw-
gebieden het graasdierareaal in zowel 1975 als 1989 groter dan het akkerbouwareaal. ln
het Rivierkleigebied was het areaal opengrondstuinbouw in beide jaren groter dan het
akkerbouwareaal. ln Overig Zuid-Holland was het opengrondstuinbouwareaal in beide
jaren zelfs groter dan het graasdierareaal. ln het laatstgenoemde gebied was in 1989 ook
het glastuinbouwareaal groter dan het graasdierareaal;

3) ln de periode'1975-1991 nam in alle landbouwgebieden het aantal agrarische bedrijven -
net als in bijna de EG 9 - sneller af dan de oppervlakte cultuurgrond. Aldus nam in de
genoemde periode ook in alle landbouwgebieden de bedrijfsgrootte vrij sterk toe;

4l De akkerbouw kent anno 1988 enkele duidelijk aanwijsbare concentratiegebieden: het
Noordelijk zeekleigebied, de Hollandse- en lJsselmeerpolders, het Zuidwestelijk zeekleige-

bied en de Veenkoloniën met het aangrenzend Noordelijk zandgebied; gebieden met een

groot akkerbouwareaal. De groei van de concentratie vond in de periode 1973-1988
plaats in de concentratiegebieden Noordetijk zeekleigebied en een deel van de Hollandse-

en lJsselmeerpolders en in andere gebieden als het noordelijk deel van de Kop van Noord-
Holland en op Texel. ln deze gebieden verdrong de akkerbouw in min of meerdere mate

de graasdieren. ln het qua concentratie nauwelijks groeiende concentratiegebied Zuidwes-
telijk zeekleigebied vond verdringing plaats ten koste van de opengrondstuinbouw en in
wat mindere mate van de graasdieren;

5) De glastuinbouw - de sterkst geconcentreerde produktierichting - bevindt zich anno 1988
vooral in het Westland en aanliggende regio's, in en rondom Aalsmeer, in de Oostelijke
Betuwe en enigszins in Noord-Limburg. De concentratietoename vond in de periode

1973-1988 vooral daarbuiten plaats, namelijk in grote delen van het Zuidelijk zandgebied,
in delen van de Kop van Noord-Holland en in een kern als Emmen. De glastuinbouw was
echter vooral in de bestaande concentratiegebieden een 'verdringer'; de verdringing ging

daar ten koste van de graasdieren. Het totale ruimtebeslag van de glastuinbouw is, met

0,5% van de totale oppervlakte cultuurgrond in 1991, nog steeds verwaarloosbaar klein;

6) De opengrondstuinbouw kent anno 1988 ook een vrij sterke mate van concentratie: grote

delen van de Kop van Noord-Holland, de Bollenstreek, het Land van Breda en Noord-
Limburg. De concentratie nam in de periode 1973-1988 vooral toe in het concentra-
tiegebied Land van Zijpe en in andere gebieden als de Noordoostpolder en grote delen van

het Zuidelijk zandgebied. ln de Kop van Noord-Holland, maar ook in meer zuidelijk gelegen

delen van het Westelijk weidegebied, vond verdringing plaats ten koste van de graasdie-

ren. ln delen van het Zuidelijk zandgebied vond verdringing plaats ten koste van de

akkerbouw en de graasdieren;
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7l De grootste produktierichting - de graasdieren - komt anno 1988 verspreid over het
gehele land voor; met name in delen van Friesland, het Oostelijk zandgebied, het
Westelijk weidegebied in Zuid-Holland en het grootste deel van het Zuidelijk zandgebied.
Tot aan de invoering van de superheffing nam de concentratie - in de periode 1g73-
1983 - nog toe in het Oostelijk en Zuidelijk zandgebied en de Groningse Veenkoloniën.
Een afname van de concentratie had plaats in het Westelijk weidegebied. Na 1983 valt
tezamen met de produktie in het gehele land de concentratie terug. Verdringing ten koste
van de akkerbouw vond - in de periode 1973-1988 tenminste - plaats in het Oostelijk
zandgebied en in delen van het Zuidelijk zandgebied. Het graasdierareaal in het Westelijk
weidegebied nam - net als de concentratie - duidelijk af;

8) De produktierichting hokdieren - ook zeer sterk geconcentreerd - komt anno 1g88 vooral
voor in het Zuidelijk, het Centraal en het Oostelijk zandgebied. De concentratiegroei van
deze qua produktie-omvang sterkst groeiende produktierichting vond in de periode 1973-
1988 plaats in het Oostelijk deel van Noord-Brabant. Het Centraal en Oostelijk zandgebied
blijven achter wat dit betreft;

9) De samenhang tussen regionale verandering in concentratie en regionale verdringing was
in de periode 1973-1988 bij de 'meer grondgebonden' produktierichtingen akkerbouw,
graasdieren en opengrondstuinbouw groter dan bij de 'nauwelijks grondgebonden', zeer
intensieve glastuinbouw;

10) ln de periode 1973-1988 maakten de 'niet grondgebonden', intensieve produktierichtin-
gen - de hokdieren, de glastuinbouw en delen van de opengrondstuinbouw - de sterkste
produktiestijging door. Aldus ligt vooral de produktiegroei in deze drie produktierichtingen
aan de basis van de toenemende produktie per ha in de Nederlandse landbouw;

1Í) ln de periode 1968-1985 resulteerde een relatief grote uitbreiding van het bosareaal in
'Zuidelijke lJsselmeerpolders', en ook wel in Groningen. Utrecht en Overijssel moesten
relatief het meeste bosgrond prijsgeven. Zuid-Holland en - in wat mindere mate - Noord-
Holland zagen de oppervlakte natuur vrij fors toenemen. De grootste oppervlakte natuur
ging verloren en Drenthe en Gelderland.

Dit hoofdstuk heeft laten zien dat - in ruimtelijke zin - de landbouw in de EG en in Nederland een
algehele teruggang heeft meegemaakt. Maar - afgezien van bijvoorbeeld het wegebben van de
graanteelt uit Nederland en de gevolgen van de superheffing op de concentratie van de
melkproduktie in Nederland - lijkt er voor zover hier vastgesteld kan worden bijna nergens
sprake te zijn van complete veranderingen of trendbreuken in het agrarisch grondgebruik. De
veranderingen gaan soms snel, soms minder snel, maar van totale regionale verschuivingen in
het ruimtebeslag door agrarische produktierichtingen is geen sprake. Nederland wàs een in de
agrarische produktie gespecialiseerd land, en dat is Nederland nog steeds.

Een eerste aanbeveling voor verder onderzoek is het in beeld brengen en analyseren van
agrarische grondgebruiksontwikkelingen op regionaal niveau, zodat ook inzicht kan worden
verkregen in ontwikkelingen binnen EG-landen en tussen EG-regio's. De 'Groninger databank'
(beheerd door drs. D. Strijker, werkzaam bij de economische faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen), waarin grondgebruiksgegevens van EG g-regio's voor de periode 1950-1986 zijn
opgeslagen, biedt daartoe mogelijkheden.
Een tweede - in subpanyaaf 2.2.1 reeds genoemde - aanbeveling voor verder onderzoek
bestaat uit een analyse van de relatie tussen overheidsbeleid, particulier initiatief en ontwikkelin-
gen in het bosareaal in de EG-landen.
Een derde aanbeveling voor verder onderzoek is na te gaan, welke ontwikkelingen zich de
laatste decennia in de EG hebben voorgedaan in het regionaal grondgebruik voor de functies
openluchtrecreatie en natuur.
Een vierde - in subparagraaf 2.2.2 reeds genoemde - onderzoekaanbeveling is een regionale
analyse - met name voor de grote Ec-landen Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland - van de
relatie tussen landbouwbedrijfsgrootte enerzijds en de mate van stabiliteit van het bouwplan
anderzijds.
Tenslotte wordt nu alvast als - vijfde - onderzoekvraag meegegeven: Welke gevolgen hebben de
toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal (gehad) voor het (toekomstig) regionaal
agrarisch grondgebruik in de EG? Welke gevolgen kan toetreding van belangrijke agrarische
producenten in Noord-, Midden- en Oost-Europa tot de EG daarop hebben?
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VERKLARINGEN VOOR ONTWIKKELINGEN IN HET RURAAL GRONDGEBRUIK IN DE

EG EN IN NEDERLAND VANUIT THEORETISCH PERSPECTIEF

3.1 lnleidinq

ln dit hoofdstuk wordt een aantal mogelijke verklaringen voor ontwikkelingen in het ruraal
(agrarisch) grondgebruik in de EG en in Nederland, zoals beschreven in hoofdstuk 2, geïnventa-
riseerd. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij op dit terrein bestaande theoretische
verklaringen. Tevens dient het hoofdstuk mede als vertrekpunt bij de opbouw en invulling van

scenario's in hoofdstuk 4 tot en met 7 voor het potentieel toekomstig grondgebruik in de EG en

in Nederland. Aldus vervult dit hoofdstuk een 'scharnierfunctie': het blikt terug op hoofdstuk 2
(verleden) en kijkt vooruit naar de hoofdstukken 4 tot en met 7 (toekomst). De meeste nadruk
zal liggen op het geven van indicaties van verklaringen voor het regionaal ruraal grondgebruik
binnen Nederland. Een en ander wordt wel binnen het kader van de EG als geheel geplaatst.
Vanuit fysisch-geografische, economisch-geografische en ruimtelijk-economische hoek zijn in de

afgelopen twee eeuwen nogal wat theorieën gepresenteerd, die een verklaring voor ontwikkelin-
gen in het regionaal ruraal grondgebruik beogen te geven. ln dit verband kan het niet de

bedoeling zijn een complete inventarisatie van al die theorieën te geven (zie voor een poging

daartoe Luijt en Bethe, 1988). Bovendien geldt niet alleen dat de diverse theoretische benade-
ringen ieder voor zich geen sluitende, empirisch getoetste verklaring voor ontwikkelingen in het
grondgebruik bieden, maar ook dat het tot op heden niet mogelijk is gebleken de benaderingen
tot een algemene ruimtelUke theorie te integreren (Maas, 1984: 4-5; Luijt en Bethe, 1988: 65).
Een algemeen geaccepteerde integrale verklaring voor ontwikkelingen binnen en verschuivingen
tussen diverse grondgebruiksfuncties kan de theorie dus (nog) niet bieden. Derhalve spitst dit
hoofdstuk zich toe op een bespreking van gangbare verklaringen voor ontwikkelingen in het
grondgebruik voor de volgende (in de toekomst belangrijk te achten (cf . Van der Meer, 1986:
23; cÍ. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 1992b: 117-120ll grondge-

bruiksfuncties: landbouw, bosbouw (houtproduktie), openluchtrecreatie en natuur. Het
grondgebruik door de landbouw krijgt - in de lijn van hoofdstuk 2 - de meeste aandacht,
aangezien hieromtrent de theorievorming - althans relatief beschouwd - in het verste stadium
verkeert.
ln paragraaÍ 3.2 wordt ingegaan op een aantal verklaringen voor ontwikkelingen in het
grondgebruik ten behoeve van de functies landbouw en bosbouw. Deze paragraaf sluit direct
aan op hoofdstuk 2. Paragraaf 3.3 geeft een aantal verklaringen voor ontwikkelingen in het
grondgebruik voor de functies openluchtrecreatie en natuur. Landbouwprodukten en hout zijn
zuiver individuele goederen; voor deze goederen doet in westerse volkshuishoudingen in principe
de markt als informatie-, bekostigings- en sanctiemechanisme dienst. Openluchtrecreatie- en

natuurterreinen daarentegen zijn veelal quasi-collectief van aard (Wolfson, 1988: 52); voor deze
goederen laat het marktmechanisme dikwijls verstek gaan en verdient overheidsbemoeienis via
het budgetmechanisme vaak de voorkeur (Kroese en Slangen, 1990: 12; Slangen,1992b:21.
De opdeling van de vier grondgebruiksfuncties in deze twee categorieën is gebaseerd op de
gedachte dat het genoemde specifieke karakter van de voortgebrachte goederen van invloed is
op de ontwikkeling in het grondgebruik. Het overheidsbeleid is nameliik bij de tweede categorie
in principe meer bepalend voor het al dan niet aanwenden van grond voor de desbetreffende
functies dan bij de eerste categorie. Voorts wordt in paragraaÍ 3.4 kort ingegaan op spanningen
die zich tussen de landbouw enerzijds en andere grondgebruiksfuncties anderzijds kunnen
voordoen. Paragraaf 3.5 sluit het hoofdstuk af.

3.2 Verklarinoen voor ontwikkelinoen in het orondoebruik voor landbouw en bosbouw

3.2.1 lnleiding

Deze paragraaf wil aan de hand van een aantal in de theorie regelmatig genoemde 'locatiefacto-
ren' of 'groeifactoren' verklaringen inventariseren met betrekking tot ontwikkelingen in het
grondgebruik voor de voortbrenging van landbouw- en bosbouwproduktie.
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ln de literatuur worden vele factoren genoemd ter verklaring van de locatie of regionale groei
van agrarische activiteiten (cf. Vermaat, 1969; De Veer, 1981; Grigg, 1982; Maas, 1 984; Luijt
en Bethe, 1988). wij beperken ons hier tot een bespreking van die locatiefactoren, die ons
inziens het meest aanvaard en/of het meest gangbaar zijn. Achtereenvolgens komen aan de
orde:
A. Natuurlijke factoren.

1 ) Natuurlijke omstandigheden (subparagraat 3.2.21.
B. Technologische factoren.

2) Stand van de toegepaste technologie (subparagraat 3.2.31.
C. Economische factoren.

3) Transportkosten (subparagraaÍ 3.2.41;
4) Comparatieve kostenvoordelen (Ricardo, Heckscher-Ohlin; subparagraaf 3.2.5l,;
5) Schaalvoordelen (subparagraaÍ 3.2.6!.;
6) Algemeen-economische ontwikkeling (subparagraaÍ 3.2.7],.

D. lnstitutionele factoren.
7) lnstitutionele factoren (subparagruaÍ 3.2.8l,.

Ontwikkelingen in het regionaal agrarisch grondgebruik worden in de literatuur vooral vanuit
aanbodfactoren verklaard. Vraagfactoren krijgen in de literatuur minder aandacht. Zo wordt de
locatiefactor 'algemeen-economische ontwikkeling' nauwelijks genoemd. Met Vermaat (1969:
29) kan worden gesteld dat dit geen recht doet aan de realiteit; derhalve zal deze factor hier
kort worden behandeld.
De theoretische reflectie op ontwikkelingen in het regionaal grondgebruik voor de bosbouw
staat nog in de kinderschoenen (cf. Windhorst, 1978: 145). Wel kunnen natuurlijke omstan-
digheden, transportkosten, comparatieve kostenvoordelen en institutionele factoren bepalend
worden geacht voor de locatie van bosbouwactiviteiten (cf. Duerr, 1960: 162-163). Bij de
bespreking van deze locatiefactoren zal aldus kort worden ingegaan op de betekenis daarvan
voor de bosbouw. De invloed van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen en beschikbaarheid
van arbeidskrachten is nog maar nauwelijks onderzocht.
Met nadruk wordt gesteld dat de genoemde zeven factoren elkaar niet volledig uitsluiten.
Sommige beïnvloeden elkaar wederzijds, zoals we nog zullen zien. Voor de duidelijkheid is het
echter gewenst ze afzonderlijk van elkaar te bespreken. We eindigen met conclusies (subpara-
graaf 3.2.8).

3.2.2 Regionale verschillen in natuurliike omstandigheden

Met de term 'natuurlijke omstandigheden' wordt gedoeld op de door de natuur gegeven
gesteldheid van de bodem (bodemdoorlaatbaarheid, bodemvruchtbaarheid, bewerkbaarheid van
de bodem, diepte bewortelbare zone, waterhuishouding, erosiegevoeligheid), de klimatologische
situatie (neerslag, temperatuur, wind) en de geologische omstandigheden (reliëf, bodemopbouw)
(cf. Vermaat, 1969: 27; cÍ. Luijt en Bethe, 1988: 86).
Het agrarische produktieproces - gekenmerkt door de aanwending van levende wezens als
planten en dieren - wordt vanzelfsprekend beïnvloed door ter plaatse heersende natuurlijke
omstandigheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan het ruimtelijk sterk variërende
natuurlijke milieu van oudsher een belangrijke invloed op de regionale differentiatie van de
agrarische produktie is toegeschreven (Maas, 1984: 12).
Bij verklaringen voor de locatie van de landbouw die louter zijn gebaseerd op de fysisch-
geografische omstandigheden gaat men ervan uit dat de exploitant van een agrarisch bedrijf
zich zal afvragen voor welk gewas klimaat en bodem (het best) geschikt zijn, om vervolgens te
besluiten dit gewas ook daadwerkelijk te verbouwen. Vervolgens hoopt hij dat het produkt kan
worden afgezet en dat het een redelijke prUs opbrengt. Het fysisch determinisme nu is de meest
rigide fysisch-geografische theorie (Maas, 1984: 13).
Op het eind van de vorige en in de eerste helft van deze eeuw werd door veel geografen een
direct oorzakelijk verband gelegd tussen de kenmerken van het fysisch milieu en het voorkomen
van allerhande menselijke activiteiten, zoals de landbouw. 'Agricultural geographers, before the
1950s, had been almost obsessively preoccupied with explanations for distribution patterns
derived from study of the physical environment alone' (Morgan & Munton, 1971:1). Sedertdien
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echter is het primaat in toenemende mate toegekend aan 'menselijke factoren' in de meest
ruime zin van het woord (zie de hieronder te bespreken factoren).
De onhoudbaarheid van dit fysisch (of geografisch) determinisme is sedertdien talrijke malen
aangetoond. Het natuurlijk milieu kan namelijk niet alléén als verklarende factor voor de
ontwikkeling van het ruraal (agrarisch) grondgebruik worden beschouwd. Maas (1984: 13), die
dit aan de hand van een aantal voorbeelden laat zien, merkt op dat deze theorie desondanks -

waarschijnlijk 'vanwege haar ogenschijnlijke eenvoud' - een taai leven blijkt te leiden. En Grigg
(1982: 2281 neemt waar dat'Geographical determinism, long dead, has been revived both in
the form of climatic determinism and in the guise of eco-system studies'. Maar ook al determi-
neren natuurlijke factoren de agrarische locatie niet, het zou even onjuist zijn om elke invloed
van natuurlijke factoren op de agrarische locatie te ontkennen (Grigg, 1982: 47, 49; Maas,
1984: 17l.. De invloed daarvan op de locatie van de diverse agrarische produktierichtingen is

echter niet gelijk.
Fysisch-ruimtelijke factoren, met name de bodemgeschiktheid, hebben een grote invloed op de
locatie van de akkerbouw. Tussen de EG-lidstaten blijken grote verschillen te bestaan qua
geschiktheid van de grond voor de teelt van hakvruchten en granen {WRR, 1992b: 62, cf .64,
67,7Ol,. Denemarken is in de EG het land dat qua bodemvruchtbaarheid daarvoor het meest
geschikt is (gevolg door Nederland). Dit verklaart wellicht (mede) de relatief grote oppervlakte
voor de graanteelt in dat land. Landen met relatief weinig geschikte grond voor de teelt van
hakvruchten en granen - lerland en het Verenigd Koninkrijk (en vooral ook Griekenland, Spanje
en Portugal) - hebben een relatief klein bouwlandareaal. Overigens is in elk EG-land het areaal
granen groter dan het areaal hakvruchten (zie tabel 2.21; mogelijk (mede) vanwege het feit dat
in elk EG-land het percentage landbouwgrond dat geschikt is voor graanteelt, hoger is dan dat
voor hakvruchtenteelt {WRR, 1992b: 62}.
ln Nederland is de akkerbouw sterk geconcentreerd in de Zeekleigebieden en in de Veenkolo-
niën: dit zijn de gebieden in Nederland, waarvan de bodemgeschiktheid voor akkerbouw relatief
het hoogst is (Hetsen en Hidding, 1991: 144).
Voor de locatie van de graasdierproduktie is de mate van bodemgeschiktheid van minder belang.
De eisen die aan de grond moeten worden gesteld, zijn hier lager dan bij akkerbouw. Het
percentage landbouwgrond dat geschikt is voor grasland, is aldus in elk EG-land hoger dan dat
voor de teelt van granen en hakvruchten (WRR, 1992b: 62, cÍ.71). Dat in de meeste lidstaten
van de EG het areaal grasland plus groenvoeder groter is dan het bouwlandareaal - zeker ook in
lerland en het Verenigd Koninkrijk -, komt mogelijk (mede) hierdoor.
De produktierichting graasdieren komt over vrijwel geheel Nederland verspreid voor. Zelfs
binnen Nederland relatief weinig geschikte gronden worden hiervoor toch benut (Hetsen en
Hidding, 1991: 1451. Blijkbaar spelen ook andere locatiefactoren een belangrijke rol.
Voor de locatie van de glastuinbouw zijn klimatologische omstandigheden als de (westen)wind
alsmede de waterkwaliteit van belang. Dit strookt met de sterke mate van concentratie van
deze produktierichting in het westen van de Randstad; in principe zou dit echter ook een locatie
in andere kuststreken van de EG mogelijk kunnen maken. De locatie van de opengrondstuin-
bouw in het westen van het land is mede afhankelijk van de kwaliteit van bodem en water (cf.
Hetsen en Hidding, 1991: 78-791. Vergelijk voor de economische betekenis van natuurlijke
omstandigheden voor de locatie van agrarische produktierichtingen subparagraaÍ 3.2.5.2.
Tenslotte wordt ook de locatie van de bosbouw niet gedetermineerd door de natuurlijke
omstandigheden. Maar voor de bosbouwlocatie kunnen natuurlijke omstandigheden een belang-
rijke rol spelen. Sommige regio's zijn van nature bosrijker dan andere. Voorts kunnen klimatolo-
gische omstandigheden de groei van het bos danig beïnvloeden (cf. Hartwick and Olewiler,
1986: 365-366). De vruchtbaarheid van de bodem is bepalend voor hoge opbrengsten (WRR,

1992b: 75, ct.73,741. Er bestaat een overeenkomst tussen de voor bosbouw geschikte
gebieden en de voor graanteelt geschikte gebieden. De bodemvruchtbaarheid is ook van belang
voor de houtkwaliteit. Aldus blijken de natuurlijke omstandigheden in de landen aan de
Middellandse zee (ernstig vochttekort, geringe bodemvruchtbaarheid) en in regio's als Schotland
en Wales (geringe bodemvruchtbaarheidl ongunstig te zijn voor de houtteelt; vandaar de lage
houtproduktie per ha aldaar (cf. Hummel, 1982: 6; cf. Hendriks, 1993: 115).
Over het algemeen echter zijn het de gebieden met een laag landbouwpotentieel, waar de
bosbouw zich in de EG bevindt (Parzer, 1992: 23; WRR, 1992b: 83), bijvoorbeeld in bergachti-
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ge gebieden (op berghellingen) of - zoals in Nederland - op de arme zandgronden, alwaar bossen
trouwens een belangrijke positieve functie vervullen, omdat ze de structuur van de bodem
verbeteren. Bossen liggen dus veelal niet in die gebieden, waar de vruchtbaarheid van de grond
het hoogst is, en waar ze doorgaans een veel hogere en kwalitatief betere houtproduktie zouden
kunnen leveren (Maas, 1984: 68; WRR, 1992b: 831. De potentiéle houtproduktie in de EG is
dan ook veel groter dan de huidige houtproduktie (Hendriks, 1993: 118).
Blijkbaar zijn andere dan natuurlijke factoren belangrijker voor de huidige ligging van de
bosbouw in de EG en in Nederland. Momenteel is bosbouw in de EG een 'marginale activiteit'
{WRR, 1992b: 83).

3.2.3 Regionale verschillen in toepassing van de technologie

Met betrekking tot technologische ontwikkelingen in de landbouw kan een onderscheid gemaakt
worden tussen:
- Biologisch-technologische ontwikkeling.' veredeling en ziektebestrijding, waardoor de

produktie van planten en dieren sterk kan worden verhoogd (opbrengstverhogende
technologische ontwikkeling);

- Mechanisch-technologische ontwikkeling.' aanpassing van de technologische mogelijkhe-
den van machines en hulpmiddelen door mechanisering en automatisering;

- Organisatorisch-technologische ontwikkeling.' veranderingen in de organisatie van het
produktieproces als het overlaten van een deel van het produktieproces aan de toeleve-
rende of verwerkende industrie of de dienstensector en het veranderen van de organisatie
van de bedrijfsvoering (beweidingsschema, vruchtwisseling, inschakelen van loonwer-
kers);

- Cultuurtechnische ontwikkeling: ruilverkavelingsprojecten, met als doel de cultuurtechni-
sche omstandigheden beter af te stemmen op de moderne teeltmethoden, de infrastruc-
tuur te verbeteren en de produktievoorwaarden te moderniseren (Heijman et al., 1991:
236).

Deze vier vormen van technologische ontwikkeling leiden alle ceteris paribus (uiteindelijk) tot op-
brengstverhoging en tot lagere kosten per eenheid produkt (cf. Heijman et al., 1991: 250-2511
en bevorderen bijgevolg de aanwending van grond voor agrarische activiteiten.
Wanneer men bedenkt dat technologische ontwikkelingen aldus een enorme invloed kunnen
hebben op de produktiviteitsontwikkelingen in de landbouw (cf . Heijman et al., 1991: 235-252;
cf. Van der Meer, Rutten en Dijkveld Stol, 1991: 77-88), dan kan men zich voorstellen dat de
stand en toepassing van de technologie een belangrijke locatiefactor moet zijn. ln eerste
instantie gaat het hier om regionale verschillen in de stand van de technologie. Daar komt nog
bij dat dezelfde technologische vindingen in verschillende regio's op grond van verschil in
natuurlijke omstandigheden niet altijd gelijkelijk toepasbaar zijn. Bedacht moet daarom worden
dat niet zozeet de stand van de potentiële technologische kennis van belang is, maar vooral de
regionale verschillen in toegepaste technologieën en methoden (Vermaat, 1969:46). Het is
namelijk niet altijd zinvol de modernste technologische vindingen toe te passen. Bovendien
bepalen de beschikbaarheid van grond en kapitaal en het beslissingsgedrag van de agrarische
ondernemer of een nieuwe methode daadwerkelijk wordt toegepast; in de Nederlandse
landbouw is die vernieuwingsgezindheid ten opzichte van andere landen groot (Van der Meer,
Rutten en Dijkveld Stol, 1991: 10). Een en ander uit zich in regionale verschillen in agrarische
ontwikkelingen en daarmee ook in regionale verschillen in kostprijzen en opbrengsten {Luijt en
Bethe, 1988: 75). Al met al beïnvloedt de technologische ontwikkeling met name de spreiding
van de agrarische produktie, voorzover zij niet overal in dezelfde mate wordt toegepast (cf.
subparagraaÍ 3.2.5.2l.. Naarmate er meer regionaal verschillende restricties op de toepassing
van technologische ontwikkelingen bestaan, is de locatiekracht van deze factor groter.
Volgens Luijt en Bethe (1988:. 77l. is het uiteindelUke effect van de technologische ontwikkeling
op het grondgebruik zeer afhankelijk van de prijselasticiteiten van de vraag naar de diverse
landbouwprodukten en tevens van het bestaan van eventuele prijsondersteunende of hoeveel-
heidsbeperkende maatregelen. lndien namelijk een - door de technologische ontwikkeling
opgeroepen - gestegen aanbod van een bepaald landbouwprodukt in een flinke prijsdaling
daarvan resulteert, zal het desbetreffende areaal worden ingekrompen, en hierdoor kan de
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oorspronkelijke uitbreiding van dat areaal worden geneutraliseerd, menen zij. Maar De Hoogh
(1991: 10-18) stelt dat dalende prijzen geen echt grote invloed (zullen) hebben op regionale
landbouwontwikkelingen. lnternationale verschillen in technologische ontwikkeling bepalen de
kostprijs- en opbrengstverschillen - en daarmee ook het gebruik van grond voor landbouw-
produktie - in veel grotere mate. Hoe groter de voorsprong in toepassing van technologische
vindingen, des te meer grond er ceteris paribus blijvend in de landbouw wordt aangewend (zie

voor een uitwerking van dit punt paragraaf 3.41. Die verschillen worden vaak versterkt door
internationale verschillen in technologiebeleid (dus door institutionele factoren, cf. subparagraaf
2.2.81; Nederland scoort wat dit betreft hoog. Waarschijnlijk verklaart de Nederlandse voor-
sprong op agrarisch-technologisch gebied mede de sterke mate van concentratie van de
agrarische produktie in Nederland ten opzichte van andere EG-landen; de fysieke produktie en
de nettoproduktie per ha zijn in geen enkel EG-land zo groot als in Nederland.
De Hoogh (1991: 15) wijst er op dat de technologische ontwikkeling in de gehele westerse
samenleving - en dus ook in de landbouw in de westerse landen - sterke impulsen krijgt vanuit
het competitie-element dat in de bestaande markteconomische orde een drijvende kracht vormt.
Ondernemingen en staten worden onophoudelijk aangespoord technologische vindingen toe te
passen. 'Die spelregels en instituties van onze economische orde zijn er niet toevallig; zij
beantwoorden doeltreffend aan de hoge prioriteit die materiële welvaart en economische groei
in onze samenleving hebben; een prioriteit die diep verankerd is in de westerse cultuur'.
Uiteindelijk lijken aldus dieperliggende institutionele factoren - namelijk culturele factoren -

ontwikkeling en toepassing van de technologie te bepalen, die dan ook niet 'als manna uit de
hemel komt vallen' (cf. Goudzwaard, 1982; cf. Tieleman, 1991; cf. de subparagrafen 3.2.7 en
3.2.8; hier liggen overigens interessante vragen voor verder historisch-cultureel onderzoek).

3.2.4 Regionale verschillen in afstand tot consumptiecentra

Johann Heinrich von Th0nen (1783-1850) is de grondlegger van de klassieke vestigingsplaat-
stheorie. ln zijn visie vormen de transportkosten van land- en bosbouwprodukten de bepalende
factor voor de locatie van de desbetreffende activiteiten. Volgens het 'principe van Von Th0nen'
zullen produkten met ten opzichte van hun waarde hoge transpoftkosten dichter bij de
consumptiecentra worden voortgebracht dan produkten met relatief lage transportkosten (Epp

and Malone, 1981 246l.. Het betreft in deze subparagraaf dus transportkosten voor eindproduk-
ten. Transportkosten voor inputs komen in subparagraaÍ 3.2.5.2 aan de orde.
ln grove pennestreken ziet de uit 1826 stammende theorie van Von ThUnen er als volgt uit: Von
Thrinen gaat uit van een grote stad, die als marktplaats voor een omringende vlakte fungeert.
De vlakte eindigt in alle richtingen in woeste gronden die, als de omstandigheden dat noodzake-
lijk maken, in cultuur kunnen worden gebracht. De grond is homogeen van samenstelling. Von
Thrinen veronderstelt dat de transportkosten recht evenredig toenemen met de afstand tot de
markt voor eindprodukten (de stad). Toenemende transportkosten als gevolg van een grotere
afstand tot de stad leiden volgens Von Thtinen tot een minder intensieve grondbewerking
(Heijman et al., 1991: 441 ).
De prijs die een boer voor zijn produkt ontvangt, zal gelijk zijn aan de prijs die in de stad geldt,
verminderd met de transportkosten naar de stad. Hoe dichter bij de stad de boerderij ligt, des te
hoger de prijs die de boer netto ontvangt. Van de produkten die in de stad per kilo weinig geld
opbrengen, zal de teelt op grotere afstand van de stad voor de naar winstmaximalisatie
strevende agrarische producent niet lonend zijn. De hoge transportkosten naar de stad zouden
oorzaak zijn dat de boer netto te weinig overhoudt. Hetzelfde geldt voor volumineuze produkten,
dat wil zeggen voor produkten die per volume-eenheid goedkoop zijn. De goedkope en
volumineuze produkten zullen daarom vlak om de stad worden verbouwd, net als de produkten
die vers geconsumeerd moeten worden en bij vervoer over grote afstand over een landweg
spoedig bederven {zoals bloemkool, aardbeien, sla en consumptiemelk) (Van den Noort, 1989:
34).
Aangezien de toestanden in alle richtingen gelijk zijn, zal men rondom de stad bepaalde kringen
aantreffen, ieder gekenmerk door een zeker landbouwstelsel. De eerste zone, die van de 'Freie
Wirtschaft', bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de stad. Het is het gebied van de

tuinbouw, de fruitteelt en de produktie van melk en eieren. De tweede zone is het gebied van de
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bosbouw - 'Forstwirtschaft' -, die de stad van brand- en timmerhout voorziet. Dit lijkt verras-
send, maar kan worden verklaard uit de verhouding van volume en gewicht van hout ten
opzichte van de verkregen prijs, de toenmalige transportmogelijkheden en de toenmalige
behoefte aan vooral timmer- en brandhout (Windhorst, 1978: 139). De derde tot en met de
vijfde zone zijn alle drie graangebieden, waar rogge, gerst en haver worden verbouwd. De zone
van de 'Fruchtwechselwirtschaft' kent geen braakligging, bij 'Koppelwirtschaft' is sprake van
één jaar braakligging, terwijl in de kring van de 'Dreifelderwirtschaft' het areaal in drieslagstelsel
wordt bebouwd. ln zone zes tenslotte - we zijn dan in het model ongeveer driehonderd
kilometer van de stad verwijderd - worden vee voor de vlees- en boterproduktie en schapen
voor de wolproduktie gehouden -'Viehzucht'(cf. Heijman et al., 199'l: 441). Von Thiinen geeft
dan nog aan hoe bijvoorbeeld de loop van een rivier door de vlakte of de aanwezigheid van een
tweede stad de toestanden in de vlakte zal wijzigen.
'De strekking van het betoog van Von Thfinen (...) valt heden ten dage nog waar te nemen.
Groente, fruit en consumptiemelk betrekt men in de steden uit de naaste omgeving. Wol en
boter kunnen over de gehele aarde worden gezonden. De grote vlucht die de tuinbouw in
Nederland kon nemen, was mede een gevolg van onze korte en goedkope verbindingswegen
met de grote consumptiecentra, enerzijds in het industriële West-Duitsland, anderzijds in
Engeland' (Van den Noort, 1989: 36; cf. De Veer, Í981: 4121. Hier is dan niet meer zozeer een
stad en zijn ommeland de eenheid van studie, maar gaat het veeleer om een gedachtengang op
grotere schaal in termen van centrum en periferie. Dit betekent voor Europa een toenemende
intensiteit van de landbouw, naarmate men dichter bij het centrum {met name Nederland, zie
hoofdstuk 2) komt (cf. Heijman, 1985: 60).
Nu moet wel worden bedacht dat we hier deels te maken hebben met in het verleden ontstane
situaties, die hun stempel op latere ontwikkelingen blUven drukken. De vooral vroeger belangrij-
ke locatiefactor transportkosten is er mede verantwoordelijk voor dat bijvoorbeeld de tuinbouw
in Nederland vooral gelegen is nabij steden in het westen van Nederland. Momenteel vormen
echter óók schaalvoordelen (leidend tot complexvorming, zie subparagraaf 3.2.6) een belang-
rijke locatiefactor (cf. Maas, 1984:57; cÍ. Hetsen en Hidding, 1991:76-79l..
ln de literatuur wordt gewezen op het in de loop der tijden afgenomen belang van de trans-
portkosten voor eindprodukten als locatiefactor, onder meer als gevolg van technologische
ontwikkelingen op het gebied van opslag, conservering en transport van landbouwprodukten
(Vermaat, 1969: 26-27; De Veer, 1981: 412; Grigg, 1982:143-145; Maas, 1984:63;
Heijman, 1985: 56, 58). Met name de afgelopen dertig, veertig jaar is hierdoor de betekenis van
de factor'afstand'voor de agrarische locatie verminderd (Merlo, 1991:445). Historisch gezien
is aldus het aandeel van de transportkosten in de waarde van het eindprodukt aanzienlijk
verkleind (Vermaat, 1969:. 27l..
Toch geldt dat transportkosten voor landbouwprodukten ook nu nog een belangrijke rol blijven
spelen. Mede om deze reden worden de meeste landbouwprodukten niet al te ver van de plaats
van produktie afgezet (cf . Stolwijk, 1992: 52). Vooral voor zware en goedkope produkten als
consumptie- en fabrieksaardappelen (en de grondstof suikerbieten) vormen de transportkosten
nog altijd een wezenlijk bestanddeel van de totale kosten, al lijkt voor de locatie van de
akkerbouw als geheel deze factor van beperkte betekenis te zijn {cf. Hetsen en Hidding, 1991:
74-751, mede omdat Von Th[nens veronderstelling van de gelijke produktiekwaliteit van de
grond vooral hier aanvechtbaar is (cf . Strijker, 1993: 1). Relatief hoge transportkosten gelden

ook voor snel aan bederf onderhevige produkten, vooral als die in grote hoeveelheden moeten
worden vervoerd en relatief goedkoop zijn, zoals consumptiemelk en veel 'gewone' tuinbouw-
produkten. Dergelijke produkten hebben dan ook nog steeds een 'Von Thtinen-karakter' (voor
deze term zie De Veer, 1981:412). Aldus zijn - samenvattend - voor de locatie van de

tuinbouw, met name de glastuinbouw, en in wat mindere mate voor de locatie van de graas-

dieren en hokdieren de transportkosten voor eindprodukten nog steeds belangrijk (cf. Hetsen en
Hidding, 1991: 76-83). Het is overigens zelfs niet onmogelijk dat transportkosten in de gehele

landbouw weer een gewichtige locatiefactor gaan worden als gevolg van stijgende energieprij-
zen (cf. Maas, 1984: 64; cf. Natuur en ekonomie, 1987: 77-79l..
ïenslotte: heeft hout eigenlijk wel een 'Von Thiinen-karakter'?. De gedachte dat de bosbouwzo-
ne dichter bij het centrum zou liggen dan de graanteelt en de rundveehouderij, is niet reëel
(Vermaat, 1969: 21). Weliswaar kent onverwerkt hout als volumineus en zwaar produkt relatief



33

hoge transportkosten, maar er zijn andere factoren aan te wijzen die eerder leiden tot een
locatie van de houtteelt, die verder van het centrum af ligt dan die van de meeste agrarische
teelten. Men kan denken aan het relatief extensieve grondgebruik en de lange houdbaarheid van
hout, ook bij transport (cf. Duerr, 1960: 1721. Bovendien is, zoals reeds geconstateerd in
subparagraaÍ 3.2.2, de locatie van het bos historisch gezien thans vaak een
'Verdràngungsstandort' (Windhorst, 1978: 139); de in economisch opzicht meer levensvatbare
landbouw is daarvoor het meest verantwoordelijk. Daar komt nog bij dat er tegenwoordig meer
behoefte bestaat aan hoogwaardige, verwerkte houtprodukten {cellulose, papier, hout voor
betimmeringen) - die relatief goedkoop te transporteren zijn (cf . het door Slangen, 1987b: 38-
39, 43-44 aangehaalde empirisch onderzoek) - dan aan laagwaardig, ruw brand- en timmerhout.
De houtverwerkende industrie is dan ook vaak gelocaliseerd in de buurt van perifeer gelegen
bosgebieden (Windhorst, 1978: 140). Windhorst (1978: 139) merkt dan ook op dat de perifere
ligging van de bosbouw vandaag de dag in feite niet in tegenspraak is met het model van Von
Thtinen.

3.2.5 Regionale verschillen in comparatieve kosten

3.2.5.1 lnleiding

Regionale specialisatie en interregionale danwel internationale handel zijn samenhangende
verschijnselen die men vanuit dezelfde basistheorie kan verklaren. De theorie waarop hier wordt
gedoeld - de internationale handelstheorie -, is gebaseerd op de leer van de comparatieve
kosten. Landen of regio's zouden zich specialiseren in produkten die relatief goedkoop
voortgebracht kunnen worden. 'lnternational trade theory, concerned with the international
division of labour and the flows of trade evolving from it, is also relevant for regional specialisa-
tion and interregional trade. According to this theory, the basis of international and interregional
trade lies in comparative cost advantages which are not neutralized by transportation cost' (De

Veer, 1981: 41 1).
Verschillen in comparatieve kosten kunnen - gegeven bepaalde institutionele voorwaarden -

beschouwd worden als een belangrijke locatiefactor. De mogelijkheid tot vrije handel - een
essentiële assumptie van de internationale handelstheorie - tussen de EG-lidstaten als gevolg
van de creatie van een interne EG-markt voor agrarische produkten heeft de afgelopen decennia
ruimte geschapen voor een zekere mate van regionale specialisatie als gevolg van comparatieve
kostenverschillen (cf. Weinschenck and Kemper, 1981: 264, 272-2731.
Twee versies van de theorie van de internationale handel zijn te onderscheiden: de klassieke
variant van Ricardo, met de nadruk op verschil in produktie-omstandigheden (subparagraaf
3.2.4.21 en de neo-klassieke variant van Heckscher en Ohlin, met de nadruk op verschil in de
relatieve beschikbaarheid van produktiefactoren (subparagraaf 3.2.4.31. We zullen zien dat -
voor wat betreft de internationale handel in landbouwprodukten en, bijgevolg, voor de regionale
specialisatie in de voortbreging daarvan - in het algemeen een grotere verklarende waarde aan
de eerstgenoemde variant moet worden toegekend dan aan de laatstgenoemde.

3.2.5.2 De handelstheorie van Ricardo

De theorie die de verschillen in comparatieve kosten zoekt in het bestaan van verschillende
produktiefuncties, is de handelstheorie van de grondlegger van het comparatieve kosten-
principe, de klassieke econoom David Ricardo (1772-18231. Deze theorie heeft de veron-
derstellingen van de interregionale danwel internationale immobiliteit van de produktiefactor
arbeid (de enige door Ricardo onderscheiden produktiefactor), gelijkheid van vraagstructuren en
daadwerkelijke mogelijkheid tot vrije handel als uitgangspunt.
Volgens Heijman et al. (1988: 542) verklaart deze theorie juist de handel in landbouwprodukten
vaak goed. Het klimaat en de vruchtbaarheid van de grond - al dan niet beïnvloed door ingrijpen
van de mens - is immers in vele gebieden verschillend; deze verschillen in produktie-om-
standigheden monden dan uit in comparatieve kostenverschillen.
Verschillen in comparatieve kosten in de landbouw vinden, zo stellen Helming et al. (1992:
1761, hun oorzaak in zeer belangrijke mate in de natuurlijke omstandigheden; Ricardo zelf had
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hiervoor de meeste aandacht. Vooral bij de plantaardige produktie hebben de natuurlijke
omstandigheden (cf. subparagraaÍ 3.2.21 een grote invloed op de input-output verhoudingen.
Daarmee vormen ze een belangrijke bepalende factor voor de ruimtelijke spreiding van de
verschillende teelten. Op indirecte wijze - via de plantaardige teelten - beïnvloeden de natuurlijke
omstandigheden volgens De Veer (1981:412) ook de verschillende produktierichtingen in de
veehouderij (graasdieren, hokdieren). Die zouden zich vaak daar bevinden, waar een overschot
aan akkerbouwprodukten bestaat, en - bijgevolg - waar het voer voor de dieren goedkoop is.
Bedacht moet hierbij worden dat de transportkosten voor ruwvoer vrij hoog zijn (Strijker en De
Veer, 1986). Daarom stelt De Veer {1981:4121dat zowel akkerbouw- als veehouderijprodukten
een sterk 'Ricardo-karakter' hebben. Sterker nog: 'Considering the declining importance of
transportation cost we must even expect an increasing tendency for regional specialisation on
the basis of comparative cost differences originating from differences in natural conditions' (De

Veer, 1981 : 412).
Het is mogelijk dat de binnen de EG relatief gunstige fysieke produktie-omstandigheden in
Nederland de melkveehouderij alhier een zeker comparatief kostenvoordeel biedt ten opzichte
van de melkveehouderij in rest van de EG, en daarmee de bestaande specialisatie in melkproduk-
tie mede verklaart. Voor de Nederlandse akkerbouw - met name de graanteelt - zou dit voordeel
ten opzichte van de akkerbouw in de andere EG-landen in veel mindere mate gelden (Hetsen en
Hidding, 1991: 161). De bestaande spreiding van de produktierichting graasdieren qua areaal en
produktie over geheel Nederland - niet al te ver van de belangrijkste Nederlandse akkerbouwge-
bieden - lijkt wel in het door De Veer geschetste beeld te passen.
Voor de locatie van de bosbouw lijkt de zaak sowieso anders te liggen. De houtproduktie is wat
meer over de EG 9-landen verspreid dan de agrarische produktie. Een echte mate van landelijke
specialisatie in houtproduktie doet zich binnen de EG 9 niet voor. Want hoewel verschillen in
bodemvruchtbaarheid tot uiting kunnen komen in verschillende oogstkosten per regio {Hartwick
and Olewiler, 1986: 366), lijken aldus ontstane comparatieve kostenverschillen niet tot een
belangrijke mate van specialisatie - op landsniveau althans - te leiden. Kortom, de bosbouwpro-
duktie kent waarschijnlijk geen duidelijk'Ricardo-karakter'.
De Veer (1981: 412-413) tekent aan dat natuurlijke omstandigheden steeds meer - meer nog
dan vroeger al het geval was - door de mens worden gemanipuleerd. De moderne technologie
maakt het mogelijk grond beter te egaliseren en de bodem en de waterhuishouding te verbete-
ren. Bovendien zorgen produktieverhogende inputs, nieuwe teeltmethoden en nieuwe variëteiten
gewassen voor een stijging van de opbrengsten per ha of per dier, en daarmee voor een
aanzienlijke compensatie voor verschillen in natuurlijke omstandigheden. Maar zulke ontwikkelin-
gen vergen over het algemeen wel forse overheidsinvesteringen in onderzoek, ruilverkavelingen
en andere infrastructurele werken. Doordat de publieke fondsen ten behoeve van dergelijke
investeringen meestal ruimer aanwezig zijn in gebieden die relatief al verder landbouwkundig en
economisch ontwikkeld zijn, dreigt het gevaar dat regionaal ongelijke ontwikkelingen juist
versterkt worden. Kortom, toepassing van technologische mogelijkheden (cf. subparagraaf
3.2.3) en de institutionele factor 'overheidsingrijpen' (cf . subparagraaf 3.2.8) kunnen het
bestaan van comparatieve kostenvoordelen als gevolg van natuurlijke omstandigheden
ingrijpend beïnvloeden (cf . ook Luijt en Bethe, 1988: 86-87).
Verschillen in de stand van de technologie tussen diverse geografische gebieden kan men
overigens het beste opvatten als verschillen in produktiefuncties (Vermaat, 1969: 27; Heijman
et al., 1991: 235; cÍ. subparagraal 2.2.31. Net als de natuurlijke omstandigheden bepalen zij de
comparatieve kostenverschillen tussen diverse regio's binnen de EG: 'Technical progress
favouring certain regions in some cases (...) has (...) changed comparative cost advantages
between regions', aldus Weinschenck en Kemper (1981: 264l.. Een comparatief kostenvoordeel
als gevolg van technologische ontwikkeling heeft zich voornamelijk in Nederland voorgedaan.
Dit droeg waarschijnlijk mede bij aan de consolidatie en soms versterking van de concentratie
van de agrarische produktie in Nederland (cf. subparagraaf 2.2.31. Vooral 'niet grondgebonden'
produktierichtingen als de glastuinbouw en de hokdieren danken hun locatie in Nederland in
belangrijke mate aan comparatieve voordelen als gevolg van de Nederlandse voorsprong in

agrarisch-technologische ontwikkeling.
Tenslotte kan nog worden gewezen op het bestaan van een speciaal comparatief kostenvoor-
deel als gevolg van voordelige produktie-omstandigheden, die in de Iandbouw een rol kan
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spelen: relatief gemakkelijk te verkrijgen, goedkope inputs van overzee. De produktierichting
hokdieren heeft zich in Nederland met name geconcentreerd in het Zuidelijk zandgebied. Deze
positie heeft zich versterkt; volgens velen vanwege de mogelijkheid relatief goedkope graanver-
vangers van overzee via de Rotterdamse haven aan te kopen (Helming et al., 1992: 183.
Stolwijk (1992: 31) spreekt van een 'lacune in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid';
institutionele factoren spelen ook hier weer een rol (cf. subparagraaf 3.2.8). Het is echter
onjuist om, zoals De Veer (1981: 4121 doet, agrarische produkten als rund- en varkensvlees orn
deze reden een 'Von Thiinen-karakter' toe te schriiven. Transportkosten voor inputs worden
immers in het model van Von Th0nen verwaarloosd {cf. Maas, 1984: 62-63; zie subparagraaf
3.2.41. Voor die tijd (18261) was dat een begrijpelijke reductie. Lage transportkosten daarvoor
kunnen beter als een comparatief kostenvoordeel in de zin van Ricardo worden aangemerkt.
Aldus blijkt dat de hokdierproduktie momenteel een zeer sterk 'Ricardo-karakter' heeft.

3.2.5.3 DehandelstheorievanHeckscher-Ohlin

Comparatieve kostenverschillen worden in principe niet alleen veroorzaakt door verschil in
produktiefuncties, zoals Ricardo meende. Uitgaande van de gedachte dat in alle landen en
regio's de produktiefuncties - als gevolg van de beweeglijkheid van technologische kennis over
de grenzen heen - min of meer gelijk zijn, leert de neo-klassieke theorie van Heckscher en Ohlin
(H-O theorie) dat een land of regio zich specialiseert in de produktie en export van die goederen,

die relatief veel gebruik maken van de aldaar in overvloed aanwezige - en daardoor relatief
goedkope - produktiefactoren (Heijman et al., 1988: 543). Aldus fungeert de relatieve beschik-
baarheid van de produktiefactoren als veroorzaker van comparatieve kostenverschillen en als
locatiefactor. Daarbij worden interregionale danwel internationale immobiliteit van de produktie-
factoren (hier behalve arbeid ook grond en kapitaal), en - net als bij Ricardo - gelijkheid van
vraagstructuren en de mogelijkheid tot vrije handel verondersteld.
Buelens (1993: 1001 schrijft dat de H-O theorie maar weinig bijdraagt aan de verklaring van
reële handelsstromen in de landbouwsector. En ook De Veer (1981:413-414) meent dat
agrarische goederen geen sterk 'Heckscher-Ohlin-karakter' hebben. Daarmee zou de verhouding
waarin produktiefactoren beschikbaar zijn, geen grote rol spelen bij de locatie van agrarische
activiteiten. De substitutie-elasticiteiten tussen de produktiefactoren - vooral die tussen arbeid
en kapitaal - zijn in de landbouw relatief hoog in vergelijking met de industriële sector. Wanneer
arbeid overvloedig aanwezig is en kapitaal daarentegen schaars, zal de landbouw een relatief
arbeidsintensieve sector worden. Wanneer de lonen hoog zijn (als gevolg van relatief schaarse
arbeid), verandert de landbouw in een kapitaalsintensieve sector. Dit betekent dat de landbouw
niet snel geneigd is te verdwijnen uit regio's met een hoog loonniveau naar regio's met een laag
loonniveau (al zal zij dan wel van aard veranderen). De landbouw is zowel in hoge lonen-regio's
als in regio's waar kapitaal relatief duur is te vinden, aldus De Veer.
Luijt en Bethe (1988: 13) merken nog op dat in Nederland vooral de beschikbaarheid van de
factor arbeid van minder belang is gebleken, gezien de enorme exodus van arbeidskrachten uit
de landbouw.De kwaliteit van de arbeid zou in dit verband veel belangrijker zijn. Voor de locatie
van een bepaalde agrarische produktierichting kan de relatieve beschikbaarheid van de
produktiefactor arbeid wel van belang zijn. Gesteld kan worden dat de hokdierproduktie in
Noord-Brabant mede dankzij de overvloedig aanwezige, interregionaal immobiele (en daarmee
relatief goedkope) arbeid als gevolg van kinderrijke gezinnen - denk hierbff aan de invloed van
het rooms-katholicisme - zich zo sterk heeft kunnen ontwikkelen. Weliswaar kende Twente een
vergelijkbare situatie, maar daar was - in tegenstelling tot Noord-Brabant - voldoende alterna-
tieve werkgelegenheid buiten de landbouw - namelijk in de textielsector - voorhanden.

3.2.6 Regionale verschillen in het voorkomen van schaalvoordelen

Op het eerste gezicht lijken schaalvoordelen geen belangrijke locatiefactor
in de landbouw. Moderne landbouwbedrijven in West-Europa en in andere hoog-industriële
markteconomieën zijn in het algemeen relatief klein. Deze bedrijven concentreren zich op die
activiteiten die - op de schaal die het bedrijf toestaat - efficiënt kunnen worden uitgevoerd.
Binnen de landbouw zijn er aldus ten opzichte van de industrie beperkte economies of scale in
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de produktie; de interne schaalvoordelen zijn slechts beperkt (Heijman et al., 1991:69; al zijn
technologische ontwikkelingen vaak pas bij toepassing op een voldoend grote schaal kostenbe-
sparend, cf. subparagraaf 3.2.3 en paragraaf 3.4). Activiteiten die dit te boven gaan worden
uitbesteed, bijvoorbeeld aan de toeleverende of verwerkende industrie, in de vorm van loonwerk
of in de vorm van contractteelt. Dit principe van externe organisatie gaat ook op voor zaken als
onderwijs, onderzoek en voorlichting (De Veer, 1981:4141. Aldus is de landbouw nauw
verbonden met het veel grotere agro-industriële complex. De voortbrenging, verwerking en
marketing van agrarische produkten zijn - zowel geografisch als organisatorisch - sterk onderling
gerelateerd, tot uiting komend in de vorming van agribusinesscomplexen (Post et al., 1987). De
hierbij optredende externe schaalvoordelen leiden ofwel tot lagere kosten van de inputs, ofwel
tot hogere opbrengstprijzen (Luijt en Bethe, 1988: 78).
Verscheidene auteurs wijzen er nadrukkelijk op dat het van groot belang is om de landbouw
tezamen met de relevante externe activiteiten als één geheel te bestuderen, zeker ook waar het
gaat om regionale ontwikkelingen. Vermaat (1969: 47, cf.28-29l. vindt dat strikt genomen de
locatiestructuur van de gehele agribusiness in de beschouwing moet worden betrokken ter
verklaring van de locatie van de agrarische produktie. De Veer (1981:415) meent dat de
interregionale agrarische concurrentie voor een belangrijk deel een competitie is geworden
tussen 'agro-foodsystems', waaronder hij verstaat: ketens van geïntegreerde agrarische,
industriële, dienstverlenende, distribuerende en transporterende eenheden. Daarbij speelt
volgens hem de geografische concentratie van deze elementen een belangrijke rol: 'A higher
concentration makes it possible to achieve a larger scale in processing, as the scale advantages
in production are not as quickly neutralized by increasing internal transport cost'.
Externe schaalvoordelen lijken met name voor de locatie van de sterkst geconcentreerde
produktierichtingen - de glastuinbouw en de hokdieren - van belang. Beide produktierichtingen
kennen dan ook een sterke complexvorming. Dit alles geldt minder voor de locatie van de
opengrondstuinbouw, de graasdieren en de akkerbouw (Hetsen en Hidding, 1991:.74-831.
Naarmate de 'grondgebondenheid'toeneemt, neemt het belang van externe schaalvoordelen af.
De sterke concentratie van de hokdieren in het Zuidelijk, Centraal en Oostelijk zandgebied en
van de glastuinbouw in het Zuid-Hollands Glasdistrict maakt het mogelijk dat nieuwe ontwikke-
lingen snel worden doorgevoerd, onder andere omdat onderwijs en voorlichting bij een
voldoende grote afzetmarkt geconcentreerd kunnen worden gegeven (Helming et al., 1992:
182). Aldus kunnen regionale verschillen in externe schaalvoordelen door middel van technolo-
gische ontwikkelingen (zie subparagraaÍ 3.2.31 en institutionele invloeden (zie subparagraaf
3.2.81 verder worden versterkt. Daarmee verandert het karakter van deze schaalvoordelen van
statisch naar dynamisch lcÍ. hiervoor De Veer, 1974: 20-221.

3.2.7 Regionale verschillen in algemeen-economische ontwikkeling

Zoals reeds is opgemerkt krijgt de locatiefactor 'algemeen-economische ontwikkeling' in de

literatuur weinig aandacht. Dat is ten dele begrijpelijk, aangezien met de overige in deze
paragraaf behandelde factoren tevens in belangrijke mate het niveau van de algemeen-economi-
sche ontwikkeling is gegeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een nauwe samenhang tussen
algemeen-economische en technologische ontwikkeling (cf. subparagraaf 3.2.3). Als zodanig
beschrijft deze subparagraaf dan ook niet een totaal nieuwe locatiefactor.
Vermaat (1969: 29) wijst uitdrukkelijk op de specifieke invloed van deze factor op de locatie-
structuur. ln het verleden is slechts relatief geringe aandacht gegeven aan de regionale
verschillen in de vraagfactor; en die verschillen worden immers in belangrijke mate gevormd
door regionale verschillen in algemeen-economische ontwikkeling.
Bij het belang van deze locatiefactor voor de agrarische produktie kan gedacht worden aan

regionale verschillen in het industriële loonpeil, de rentevoet, het beschikbare inkomen (Ver-

maat, 1969: 29), de werkgelegenheid en de mate van verstedelijking (grootte afzetmarkt en

kwaliteit infrastructuur). Regionale verschillen in bijvoorbeeld inkomen uiten zich onder meer in
de grootte en samenstelling van de consumptieve vraag naar levensmiddelen. Bij een toename
van het inkomensniveau in een regio zullen consumenten akkerbouwprodukten als aardappelen
en granen (brood) (meer) gaan vervangen door graasdier- en hokdierprodukten als vlees en kaas

en tuinbouwprodukten als groenten, fruit en bloemen (cf. Vermaat, 1969: 47; cÍ. Heijman et al'
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1991: 158-159; voor uitvoerige (theoretische) beschouwingen over deze en andere kwesties
aangaande de relatie tussen algemeen-economische en agrarisch-economische ontwikkeling zij
verwezen naar het standaardwerk van Hayami and Ruttan, 1985).
Binnen de EG valt een - overigens niet geheel eenduidige - samenhang te constateren tussen het
niveau van de regionaal-economische ontwikkeling en van de regionaal agrarische ontwikkeling.
Gebieden met een hoog niveau van algemeen-economische ontwikkeling - Nederland, België,
aangrenzende Duitse regio's, Centraal Frankrijk - hebben over het algemeen eveneens een hoog
ontwikkelde, produktieve landbouw. ln regio's met een slecht ontwikkelde landbouw is de
algemeen-economische situatie in de meeste gevallen verre van rooskleurig. Het betreft hier
vooral de gebieden in de periferie van de EG met een grote en vergrijsde agrarische beroepsbe-
volking, een hoge werkloosheid en weinig alternatieve werkgelegenheid - lerland, Noord- en
Zuid-ltalië (zie voor ltalië Merlo, 1991), Zuidwest-Frankrijk. Er zitn echter ook gebieden met een
ontwikkelde landbouw en een achtergebleven algemene economie, zoals het Verenigd Konink-
rijk. ln deze regio's blijft de landbouw naar ontwikkelingstempo bezien echter relatief achter
(CEG, 1981; cf. Strijker en De Veer, 1986; cf. Hengsdijk, 1990: 40-49; cf. Tamminga et al.,
1991; cf. in subparagraaf 3.2.4 het gedeelte over de betekenis van de theorie van Von Th[inen
op Europees niveau). De bestaande, stabiele concentratie van de agrarische produktie (vooral
van tuinbouwprodukten, vlees en melk) in Nederland, België en Duitsland lijkt in het hier
geschetste, globale beeld te passen (cf. voor Nederland Heijman et al., 1991: 591.
Binnen Nederland zijn intensieve, relatief 'minder grondgebonden' produktierichtingen als de
glastuinbouw, de opengrondstuinbouw, de hokdieren en ten dele de graasdieren geconcentreerd
in de in economisch opzicht ver ontwikkelde en meest verstedelijkte regio's: het westen en het
zuiden (Hetsen en Hidding, 1991:55,61-62). Daarbij kan de ligging nabij knooppunten van
infrastructuur - van belang voor toelevering en atzet - mede een reden zijn, waarom in het
Zuidelijk zandgebied het belangrijkste en snelst groeiende hokdierencomplex ligt (Hetsen en
Hidding, 1991: 83). ln de in economisch opzicht minder ver ontwikkelde en tevens minder
verstedelijkte regio's, zoals het noorden en het zuid-westen, overheersen - minder intensieve,
'meer grondgebonden' - produktierichtingen als graasdieren en akkerbouw (cf. Hetsen en
Hidding, 1991 : 55, 61-62).
Nu is de regionale economische ontwikkeling in ruimtelijk opzicht ook een bedreiging voor de
agrarische ontwikkeling en daarmee tevens voor het agrarisch grondgebruik. De toenarne van de
welvaart in de meeste EG-landen sedert de jaren vijftig heeft geleid tot een - vaak van over-
heidswege gestimuleerde - toename van ruimtelijke claims ten behoeve van (vooral) verstedelij-
king, openluchtrecreatie en natuur. De relatief grote afname van de oppervlakte cultuurgrond -
voor vooral verstedelijking - tot aan de jaren tachtig in Nederland is vooral hierdoor veroorzaakt;
de afname - voor verstedelijking - was in de jaren tachtig relatief minder groot als gevolg van
een tegenvallende economische ontwikkeling. Bovendien kunnen de grondprijzen fors stijgen,
kan de bereikbaarheid verslechteren, de uitbreidingsruimte verminderen en kunnen beperkingen,
gesteld vanuit de ruimtelijke ordening, groei-aspiraties frustreren. Hetsen en Hidding (1991: 66,
74-851 laten echter zien dat produktierichtingen met een relatief hoge grondgebruiksintensiteit
(glastuinbouw, opengrondstuinbouw, hokdieren) beter bestand zijn tegen stedelijke verdringing
dan produktierichtingen met een relatief lage grondgebruiksintensiteit (akkerbouw, ten dele
graasdieren). ln Nederland verdringen ze zelfs vaak de laatstgenoemde. Een relatief hoge
grondrente bij intensieve teelten en, bijgevolg, relatief hoge prijzen voor de desbetreffende
landbouwgronden kunnen aan die hogere weerstand ten grondslag liggen.
Aldus lijkt de factor 'algemeen-economische ontwikkeling' op tweevoudige wijze mede
verantwoordelijk voor de ligging van de glastuinbouw, de opengrondstuinbouw en de hokdieren
in de nabijheíd van welvarende stedelijke centra.
Tenslotte nog dit: Eurostat (januari 1993) heeft het bruto regionaal produkt per hoofd van de
bevolking, uitgedrukt in 'purchasing power standards', in EG 12-regio's van 1990 vergeleken
met dat van 1980. De welvarendste landen in de EG 12 blijken in 1990 Luxemburg, Duitsland,
Frankrijk, Denemarken en België te zijn. Griekenland, Portugal, lerland en Spanje zijn de armste
EG 12-landen. ltalië, Nederland (als zevende) en het Verenigd Koninkrijk zitten in de buurt van
het EG l2-gemiddelde. !n 1980 was Nederland nog vierde achter Duitsland, Luxemburg en
Frankrijk. Voorts laten de cijfers op nationaal niveau een duidelijke, en op regionaal niveau een
wat minder duidelijke, convergentie zien in de richting van het EG 12-gemiddelde; alleen
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Luxemburg en Griekenland namen respectievelijk aan de boven- en onderkant een extreme
positie in. Er kan dus voor de genoemde periode wel een zekere samenhang tussen algemeen-
economische ontwikkeling en agrarische ontwikkeling worden gevonden, zoals boven is gesteld.
De verslechtering van de positie van Nederland in dit opzicht is echter opmerkelijk. Behalve in
Zeeland en Limburg nam in Nederland in alle provincies - dus ook in welvarende provincies als
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht - het bruto regionaal produkt per hoofd af. Wanneer
deze trends zich voortzetten, wordt de regionaal-differentiërende werking van de locatiefactor
'algemeen-economische ontwikkeling' afgezwakt. Bovendien kan de vraag worden gesteld, in
hoeverre deze trends, die een (relatievel terugloop van de consumptieve vraag in Nederland
b-ehelzen, ceteris paribus een bedreiging betekenen voor de intensieve teelten in Nederland.
Hoewel we in het vervolg van deze studie hierop nog zullen terugkomen, kan nu reeds worden
vastgesteld dat hier een aanleiding ligt voor verder onderzoek.

3.2.4 Regionale verschillen met beÍekking tot institutionele ontwikkelingen

Het begrip 'institutie' wordt hier breed opgevat. Sociale en culturele factoren, alsmede vormen
van overheidsbeleid vallen eronder (cf. Maas, 1984: 26). Men kan in de lijn van Vermaat (1969:
47l. de instituties die voor de landbouw van belang zijn, indelen in algemene instituties en
specifiek agrarische instituties. De eerste groep heeft betrekking op het functioneren van de
samenleving als geheel en is dan ook veelomvattend. Men kan denken aan wetgeving en
politieke maatregelen (bijvoorbeeld het erfrecht en het belastingstelsel), het in een maatschappij
heersende normen- en waardenpatroon en de daardoor sterk beïnvloede ontwikkeling van het
bevolkingsaantal, het consumptiepatroon van de bevolking, onderzoek, onderwijs, enz. (cf.
Maas, 1984: 26). De tweede groep - en daar gaan de aandacht hier hoofdzakelijk naar uit -
heeft betrekking op het functioneren van de landbouwsector in het bijzonder. Voorbeelden
hiervan zijn:
- de gezinsbedrijvenstructuur;
- coöperaties;
- standsorganisaties;
- publiekrechtelijke organisaties, zoals het Landbouwschap (Heijman et al., 1991: 66);
- normen- en waardenpatroon van de landbouwbevolking; hierbij kan gedacht worden aan

(1) de doelstelling(en) van de producenten, (2) de manier waarop men met risico's
omgaat, {3) de samenwerkingsgeneigdheid en (4} de houding ten aanzien van technologi-
sche vooruitgang (cf. Vermaat, 1969: 46-47; cf. subparagraaf 3.2.3), milieu, natuur en
landschap; zo is de vernieuwingsgezindheid van Nederlandse agrariërs ten aanzien van
technologische ontwikkeling binnen de EG zeer groot (cf. Van der Meer, Rutten en
Dijkveld Stol, 1991: 10, 136-137,143; cf. CPB, 1992b:2221;

- vormen van overheidsbeleid inzake agrarische aangelegenheden; zie onder.
ln het voorgaande is de invloed van het overheidsbeleid op de andere locatiefactoren al enkele
malen aan de orde geweest. Het is duidelijk dat de regionale politiek (zowel de algemeen-
economische als de agrarische) van de nationale overheden en van de EG sterk inwerkt op de
agrarische activiteiten. Door regionale verschillen in de politiek en in de produktie-beïnvloedende
omstandigheden zullen de agrarische produktie en het agrarisch inkomen zich van gebied tot
gebied anders ontwikkelen. Overheidsmaatregelen veroorzaken daardoor zowel verschillen
tussen de diverse politieke eenheden als regionale verschillen daarbinnen. De maatregelen
waarmee deze effecten worden bereikt, lopen sterk uiteen naar aard, omvang en doel. Men kan
de volgende soorten maatregelen onderscheiden (de indeling is ontleend aan Maas, 1984: 29-
31):
Ten eerste zijn er algemene maatregelen die niet specifiek op de landbouw zijn gericht, maar die
wel invloed hebben op de landbouw en daarop regionaal-differentiërend uitwerken. Gedacht kan
worden aan de energiepolitiek die veel invloed heeft op de veel energieverbruikende glastuin-
bouwgebieden, en dan vooral op die in een kouder klimaat, maar ook op gebieden met een
grotere transportbehoefte -, maar ook aan allerlei algemene ruimtelijke ordeningsmaatregelen -
met bijvoorbeeld als gevolg dat in bepaalde gebieden, zoals in het westen van Nederland, meer
grond aan agrarische bestemmingen wordt onttrokken -, aan gemeentelijke bestemmingsplan-
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nen, aan subsidies en heffingen op investeringen die een regionale component hebben en aan
loonmaatregelen.
Ten tweede zijn er op de landbouw in het algemeen gerichte maatregelen, die regionaal
verschillend uitwerken. Hieronder valt het agrarisch markt- en prijsbeleid, zoals dat door de EG

wordt gevoerd. De regulering in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid verschilt
per produkt. Daardoor zijn de ontwikkelingsmogelijkheden niet voor alle produktietakken gelijk,
en aangezien deze takken ruimtelijk anders zijn gespreid, treden regionale groeiverschillen
binnen de landbouw op. Zo wordt de melkveehouderij wel beschermd in het kader van het
genoemde beleid, maar de tuinbouw niet. Een vermindering in de consumptieve vraag naar
landbouwprodukten komt aldus in tuinbouwgebieden veel harder aan dan in melkveehouderijge-
bieden. Daar staat tegenover dat de produktiegroei in de tuinbouw niet, zoals in de melkvee-
houderij, wordt gefrustreerd door een quoteringsregeling. De daling van de concentratie van de
koemelkproduktie in Nederland na 1983 kan geheel op conto van de invoering van de superhef-
fing in 1984 worden geschreven (cf. Stolwijk, 1992: 12). Voorts kan men denken aan
maatregelen in het kader van de mestoverschotten; deze treffen vooral de produktierichting
hokdieren, die, zoals we zagen, sterk is geconcentreerd in bepaalde delen van Nederland.
Waarschijnlijk was de concentratie van de vleesproduktie in Nederland in 1988 nog groter
geweest, als de Nederlandse overheid in de tweede helft van de jaren tachtig niet had gepoogd,
de groeiende mestproduktie door middel van wetgeving een halt toe te roepen (cf, Stolwijk,
1992: 12l..
ln subparagraaf 3.2.5.1 werd gewezen op het feit dat de creatie van een interne markt voor
agrarische produkten in de EG een zekere mate van regionale specialisatie als gevolg van
comparatieve kostenverschillen heeft opgeroepen. lmmers, de mogelijkheid tot vrije handel werd
daardoor vergroot. Voor een klein en exporterend land als Nederland heeft dit bijgedragen aan
een vergroting van de concurrentievoorsprong (Stolwijk, 1992:31). Aan de andere kant heeft
het beschermend agrarisch markt- en prijsbeleid de interregionale concurrentie voor een aantal
agrarische produkten verzwakt. lmmers, uitbreiding van de voortbrenging van een beschermd
agrarisch produkt in de ene regio hoeft niet ten koste te gaan van de voortbrenging daarvan in
een andere regio, omdat de prijs institutioneel boven het evenwichtsniveau gehouden wordt
(Strijker, 1993: 6; cf . Strijker en De Veer, 1986). Vooral de voortbrenging van graan - waarvoor
een zware marktordening bestaat - wordt in de EG 9 gedurende de gehele periode 1950/53-
1983/86 aldus nauwelijks gekenmerkt door regionale specialisatie (Strijker, 1993: 5,7!.. 'lndien
in de toekomst een veel lager prijsniveau zonder wezenlijke inkomenscompensatie zou ontstaan,
mag een versnelling van concentratietendensen verwacht worden' (Strijker, 1993: 8).
Meester (1991: 346) relativeert de betekenis van het agrarisch markt- en prijsbeleid voor het
grondgebruik door de EG-landbouw als geheel: 'Het in de jaren zeventig en tachtig gevoerde
prijsbeleid al dan niet in combinatie met de superheffing (en de suikerquotering) heeft geleid tot
geringe verschuivingen in het grondgebruik binnen de landbouw' in de EG. 'Aannemelijk is dat
bij welk beleid dan ook een zeer groot deel van het EG-landbouwareaal van 127 miljoen hectare
(de totale oppervlakte cultuurgrond in de EG 12 in 1989, MRK) in deze sector aangewend blijft
worden'(Meester, 1991:345). Hij voegt daar overigens wel aan toe:'De vraag is op welke
wijze'.
Ten derde zijn er maatregelen die op specifieke agrarische regio's zijn gericht. Men moet hierbij
denken aan het - in nationaal verband wel, maar in EG-verband nog maar nauwelijks van de
grond gekomen - landbouwstructuurbeleid (cf. Slot, 1990). Het betreft dan gebieden die zich
van andere onderscheiden door bepaalde structurele kenmerken van de aldaar aanwezige
agrarische bedrijven. Oua overheidsmaatregelen kan onderscheid gemaakt worden tussen twee
categorieën, te weten: (a) maatregelen die de technische ontwikkeling in de landbouw
bevorderen en (b) maatregelen die de allocatie van de produktiefactoren in de landbouw
verbeteren. Brj (al moet worden gedacht aan het 'drieluik' onderwijs, voorlichting en onderwijs
dat een belangrijk element van het Nederlandse landbouwstructuurbeleid vormt (zie daarvoor
uitvoerig Van der Meer, Rutten en Dijkveld Stol, 1991). Brj (b) kan worden gedacht aan
bijvoorbeeld landinrichtingsprojecten, waaronder de ruilverkaveling (Heijman et al., 1991: 537-
539). De stimulans die van het Nederlandse structuurbeleid is uitgegaan op de agrarische
produktie in Nederland, is al meermalen aan de orde geweest (zie subparagrafen 3.2.3 en
3.2.5.2!..
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Het overheidsbeleid ten aanzien van de bosbouw kan de volgende vormen aannemen: (1)
regelgeving {bijvoorbeeld de herplantplicht in Nederlandl,l2l bekostiging via subsidiëring en (3} -
het meest vergaand - zelf bos aanleggen en beheren. De institutionele factor 'overheidsbeleid'
bepaalt in Nederland het regionaal grondgebruik voor bosbouw nog meer dan dat voor land-
bouw. ln de loop der jaren is in Nederland steeds meer bos aangelegd door de overheid zelf en
is steeds meer particulier bos in bezit gekomen van de overheid. De afname van het particulier
bosbezit in Nederland is deels een gevolg van het op langere termijn negatieve bedrijfsresultaat
bij de bosbouwbedrijven (cf. Berger, 1993:36-41). Bosbouw is dikwijls economisch onrendabel
en kan vaak niet overleven zonder bescherming (brjvoorbeeld vía subsidiëring) van overheidswe-
ge (al kan van de door de overheid ingestelde herplantplicht een afschrikwekkende uitwerking
uitgaan). Het is in Nederland aldus het overheidsbeleid dat ervoor zorgt dat de bosbouw niet
verder uit het ruraal gebied wordt verdrongen door andere activiteiten. ln hoofdstuk 2 is reeds
vastgesteld dat hier voor wat de overige EG-landen betreft een terrein ligt voor verder onder-
zoek.

3.2.9 Conclusias

ln deze paragraaf zijn diverse locatiefactoren besproken, die in de literatuur worden aangewezen
als verklaring van de geografische locatie van landbouw- en bosbouwactiviteiten. De volgende
globale conclusies lijken gewettigd met betrekking tot de locatie van de landbouw en de
bosbouw in de EG en in Nederland:
1) De afname van de oppervlakte cultuurgrond in de EG is vooral veroorzaakt door de

algemeen-economische ontwikkeling. Die heeft geleid tot een toename van claims van
buiten de landbouw op de landbouwgrond (vooral verstedelijking, cf. paragraaf 2.4t.. Grot
gesteld: hoe hoger het tempo van de algemeen-economische ontwikkeling, des te sneller
de oppervlakte cultuurgrond afneemt. De algemeen-economische ontwikkeling bedreigt
voornamelijk de minder intensieve, 'meer grondgebonden' vormen van landbouw, zoals
de produktierichtingen akkerbouw en graasdieren. lmmers, produktierichtingen met een
hoge intensiteit - de hokdieren, de glastuinbouw, de opengrondstuinbouw - zijn beter
bestand tegen stedelijke verdringing en verdringen op hun beurt de akkerbouw en de
graasdieren;

2l Het - historisch gegroeide - basispatroon van de ruimtelijke spreiding van de oudste en
meest grondgebonden vorm van landbouw - de akkerbouw - lijkt voornamelijk te zijn
bepaald door regionale verschillen in natuurlijke omstandigheden, veelal uitmondend in
duurzame comparatieve kostenverschillen, alsmede door regionale verschillen in de
ontwikkeling van de algemene economie. Dit basispatroon heeft voor de akkerbouw als
geheel een relatief stabiel karakter;

3) Het - eveneens historisch gegroeide - basispatroon van de ruimteluke spreiding van de
graasdieren - ook een oude, grondgebonden produktierichting - lijkt minder direct te zijn
bepaald door natuurlijke omstandigheden, uitmondend in duurzame comparatieve kosten-
verschillen. Regionale verschillen in algemeen-economische ontwikkeling spelen, net als
regionale verschillen in de afstand tot consumptiecentra (transportkosten voor eindpro-
dukten), hier een belangrijke rol. Dit basispatroon heeft een relatief vrij stabiel karakter;

4) Veranderingen in de ruimtelijke spreiding van de akkerbouw en de graasdieren lijken voor-
namelijk het gevolg te zijn geweest van - tot veranderingen in regionaal verschillende
comparatieve kostenvoordelen leidende - factoren, die in met name de laatste vier decen-
nia van groot belang ziin geweest: regionale verschillen in (de toepassing vanl technologi-
sche vernieuwingen en regionale verschillen in de uitwerking van het landbouwbeleid,
zoals dat sedert het begin van de jaren zestig in EG-verband wordt gevoerd. Aangezien
het basispatroon van de locatie van de grondgebonden landbouw historisch bepaald is en
derhalve een tamelijk langdurig karakter draagt, leidt de invloed van deze 'moderne'
factoren niet tot een totale verandering in het grondgebonden agrarisch grondgebruik;

5) Het - eveneens historisch gegroeide - basispatroon van de ruimtelijke spreiding van de
bosbouw lijkt voornamelijk te zijn bepaald door de verdringing van vruchtbare gronden
door de in economisch meer levensvatbare landbouw, slechts afgeremd danwel actief
tegengegaan door een (beschermend) beleid van overheidswege. Transpoftkostenverschil-
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len en comparatieve kostenverschillen als gevolg van natuurlijke omstandigheden spelen
onder de huidige omstandigheden een bescheiden rol. De potentiële houtproduktie in de

EG is dan ook veel groter dan de huidige houtproduktie. Dit basispatroon is wat minder
stabiel;

6) De ruimtelijke spreiding van de modernere, 'niet-grondgebonden' vormen van landbouw -

de hokdieren, de glastuinbouw, ten dele ook de opengrondstuinbouw - lijkt nauwelijks
bepaald te zijn door regionale verschillen in natuurlijke omstandigheden. Veel belangrijker
daarvoor lijken regionale verschillen in afstand tot consumptiecentra, regionale verschillen
in het voorkomen van schaalvoordelen - versterkt door technologische ontwikkelingen -,

regionale verschillen in de algemeen-economische ontwikkeling en - voor de hokdieren -
regionale comparatieve kostenverschillen als gevolg van goedkope inputs van overzee.
Van de drie genoemde produktierichtingen lijkt de locatie van de hokdieren het minst
stabiel, aangezien het genoemde comparatieve kostenvoordeel sterk afhankelijk is van de

'lacune' in het EG-landbouwbeleid;
7l De rol van het overheidsbeleid, met name het EG-landbouwbeleid, lijkt globaal gesproken

voor wat de locatie van agrarische activiteiten betreft van indirecte invloed te zijn
geweest. Dat wil zeggen, zij heeft vooral een modificerend en voorwaardenscheppend
karakter gehad. Zo heeft de schepping van een interne EG-markt voor agrarische
produkten de voorwaarden voor een vrije intra-Ec-handel daarin en daarmee de uitbouw
van bestaande danwel de ontwikkeling van nieuwe regionale specialisaties in de EG-

landbouw mogelijk gemaakt. Voor de Nederlandse landbouw betekende dit een vergroting
van de concurrentievoorsprong. Anderzijds heeft het beschermend markt- en prijsbeleid

de concurrentie in de EG-landbouw ten dele verzwakt. Het overheidsbeleid heeft aldus
regionaal-differentiërend gewerkt via de beïnvloeding van bestaande en schepping van

nieuwe regionale comparatieve kostenverschillen.
Het overheidsbeleid - zoals dat tot nu toe is gevoerd - heeft niet geleid tot zeer grote

veranderingen in het agrarisch grondgebruik in de EG en in Nederland.l Het akkerbouw-
en graasdierareaal - tezamen het leeuwedeel uitmakend van de totale oppervlakte cultuur-
grond in de EG - is op grond van de werking van andere factoren globaal gesproken

tamelijk stabiel gebleven.
Deze conclusies dragen slechts een hypothetisch karakter. Zij pretenderen niet het grondgebruik
voor landbouw en bosbouw in de EG en in Nederland volledig te verklaren.2 Verder regionaal

onderzoek - zowel theoretisch als empirisch - is nodig om na te gaan, in hoeverre dit theoretisch
perspectief inderdaad overeenkomt met de realiteit. Vanuit beleidsoogpunt bezien ligt hier een

belangrijk probleemveld, aangezien het belangrijk is een goed inzicht te verkrijgen in de

regionaal-differentiërende doorwerking van het overheidsbeleid op het agrarisch grondgebruik.
Hier ligt dan ook een aanbeveling voor verder onderzoek.

3.3 Verklarinoen voor ontwikkelinoen in het orondoebruik voor ooenluchtrecreatie en

3.3.1

natuur

lnleiding

ln deze paragraaf worden theorieën/hypothesen en factoren geïnventariseerd die een verklaring
trachten te geven voor een verandering in het grondgebruik met betrekking tot de recreatie- en

1 Hiermee is niet gezegd dat bepaalde - extreme - vormen van toekomstig beleid het
agrarisch grondgebruik in de EG en in Nederland niet sterk zouden kunnen beïnvloeden. Zie

hoofdstuk 7.

2 Zo kan als aanvullende verklarende factor voor de ligging van de Nederlandse tuinbouw de

exportgerichtheid worden genoemd. Voorts kan nog worden gewezen op het proces van

schaalvergroting en ontmenging, dat de laatste decennia in de Nederlandse landbouw - met
name op de zandgronden - heeft plaatsgevonden. Dit proces betekende een sterke specialisatie
in de Nederlandse landbouw (Heijman et al, 1991: 59-60,255-2571.
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natuurfunctie in het landelijke gebied. De aandacht gaat voor wat recreatie betreft uit naar dat
gedeelte daarvan dat bij uitstek plaatsvindt in het landelijke gebied: de openluchtrecreatie
(gemakshalve zullen we vaak spreken van 'recreatie').
Er moet meteen worden vastgesteld dat een recreatietheorie en een natuurtheorie, op basis
waarvan op ondubbelzinnige wijze de factoren af te leiden zouden zijn die de locatie of regionale
groei bepalen, momenteel niet voorhanden lijken. De theorievorming met betrekking tot recreatie
gaat voornamelijk uit van de vraag naar recreatieterreinen. Er wordt getracht op basis van
persoonlijke kenmerken (opleiding, leeftijd, enz.), aan de persoon verbonden factoren (autobezit,
gezinsfase, woonsituatie, enz.l , bevolkingskenmerken (omvang, samenstelling, enz.) en
inkomensfactoren (hoogte en verdelingl te komen tot een verklaring voor het recreatiegedrag en
daarmee tot een verklaring voor de aantallen recreanten, die op diverse daarvoor geschikte
locaties op een bepaalde wijze een deel van hun vrije tijd doorbrengen. De vraagfactoren krijgen
in het recreatie-onderzoek de meeste aandacht. Een wijziging in de vraag naar recreatiediensten
in een gebied kan leiden tot een wijziging van de recreatiedruk en daarmee tevens tot een
verschuiving in het ruraal grondgebruik.
Er zijn wel enkele locatie- of groeideterminanten aanwijsbaar vanuit de aanbodkant: wijzigingen
in de beschikbaarheid van produktiefactoren {overtollige agrarische arbeid, beschikbare gronden
die tevens van waarde zijn voor recreatie en natuur, technologische ontwikkeling, mogelijkheden
tot het realiseren van schaalvoordelen (vormen van recreatiecomplexen) en institutionele
wijzigingen. ln de theorie krijgen deze factoren slechts weinig aandacht (Luijt en Bethe, 1988:
145, 176). Toch kunnen ook zij als (deel)verklaringen voor ontwikkelingen in het recreatief
grondgebruik belangrijk zijn.
ln het hiernavolgende wordt eerst een aantal basisgedachten over het waarom van recreatie en
natuur beschreven (subparagraaf 3.3.2). Daarbij wordt gerefereerd aan de neo-klassieke
economische benadering van de waardering van openluchtrecreatie- en natuurterreinen. Daarna
passeert een aantal verklaringen voor de vraag naar recreatie de revue (subparagraaf 3.3.31.
Voorts wordt een aantal eveneens relevant geachte overige (voornamelijk aanbod)factoren kort
besproken (subparagraaf 3.3.4). Al deze factoren kunnen niet als geïsoleerd van elkaar worden
beschouwd; onderlinge beïnvloeding is mogelijk. Sommige factoren beïnvloeden zowel vraag als
aanbod. We sluiten af met een synthese (subparagraaf 3.3.5). Hier zal blijken dat de aanwen-
ding van grond voor openluchtrecreatie en voor natuur mogelijk bepaald wordt door vergelijkba-
re krachten.

3.3.2 Waarom recreatie, waarom natuur?

ln de recreatie-sociologie staan de volgende twee - polaire - hoofdtheorieën centraal: de
compensatietheorie en de complementtheorie (cf. Kerstens, 1972; 1978: 589). De eerstge-
noemde theorie beschouwt het recreatiegedrag als een zoeken naar een tegenwicht tegen de -

in de moderne samenleving heersende - onpersoonlijke en grootschalige woon- en werkom-
standigheden van alledag. Ruimtelijk gezien betekent deze theorie voor de recreatie dat steden
en de stedelijke omgeving ontvlucht worden en dat de natuurlijke omgeving opgezocht wordt.
De recreatie zal een mobieÍ, explorerend karakter hebben en verspreid in de vrije ruimte
plaatsvinden. De behoeften aan voorzieningen richten zich voornamelijk op kleinschalige,
disperse en landschappelijk geïntegreerde voorzieningen (landschapsrecreatie). Centraal staat
aldus de scheiding, het contrast tussen het urbane wonen en de recreatie - daarbuiten - in de
'open lucht'.
De tweede theorie - de complementtheorie - denkt minder in termen van tegenstellingen en
meer in termen van beperkte verandering. Grondgedachte is dat de mens weliswaar zijn
omgeving exploreert, maar slechts een beperkt aantal andere en nieuwe stimuli kan verwerken.
De adaptation-level theorie (zie Helson, 1964) stelt op één lijn hiermee dat het recreatiegedrag
wordt gekenmerkt wordt door beperkte veranderingen, ook voor wat betreft de omgeving
waarin de recreatie zich afspeelt of waarnaar de voorkeur uitgaat (voorzieningenrecreatie). Uit
metropolitane gebieden afkomstíge recreanten bijvoorbeeld zullen niet zozeer rurale gebieden
bezoeken, maar streken met een nog vrij hoge mate van stedelijkheid.
Op grond van de compensatietheorie zouden mensen vaker de woonkern uittrekken, naarmate
het leefmilieu binnen de kernen slechter is en minder recreatieve mogelijkheden biedt. Verbete-
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ringen van het leefmilieu binnen de woonkern (eengezinswoningen met tuinen, vergrotingen van
het stedelijk groen, etc.) zou dan tot een daling leiden van de vraag naar voorzieningen buiten
de kern. Dat resulteeft in een afname van de druk op de landelijke gebieden en in een afname
van de recreatiemobiliteit. De zogenaamde substitutie-hypothese - een ruim aanbod van
voorzieningen op een laag schaalniveau (wijk, stad, agglomeratie) leidt tot een minder intensief
gebruik van voorzieningen op een hoger niveau - is hier herkenbaar. Empirisch onderzoek
(Katteler en Kropman, 1975; zie Kerstens,'1978:590-591) heeft de onhoudbaarheid van de
genoemde hypothese aangetoond; aldus bestaat er maar weinig steun voor de compensa-
tietheorie.
De complementtheorie daarentegen mag op meer empirische steun rekenen. Het is aangetoond
cjat diegenen die binnen de woonkern vaak van recreatieve voorzieningen gebruik maken, juist
óók buiten de woonkern frequenter recreëren dan zij die niet zo vaak binnen de woonkern
recreëren. Recreatieve voorzieningen binnen en buiten de woonkern hebben aldus eerder een
complementaire functie ten opzichte van elkaar dan een compensatoire (Katteler en Kropman,
1975; Kerstens, 1978: 590-591 ).
Deze bevinding kan belangrijke implicaties hebben voor het toekomstig overheidsbeleid inzake
openluchtrecreatie. De Nederlandse overheidsbeleid baseert zich al lang (Kerstens, 1978: 591),
zo blijkt bijvoorbeeld uit het Structuurschema Openluchtrecreatie (Ministerie van Landbouw en
Visserij (LV) en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer {VROM},
1984), op de compensatietheorie. Blijkbaar ten onrechte, aangezien de eraan verbonden
substitutie-hypothese door empirisch onderzoek wordt verworpen (cf . Luijt en Bethe, 1988:
141-142l..

ln het bovenstaande is kort ingegaan op het waarom van openluchtrecreatie. Maar daarmee
weten we nog niets over het waarom van natuur. waar ligt nu de overeenkomst en waar het
verschil in het waarom van deze twee grondgebruiksfuncties)?
ln het begin van dit hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat recreatie- en natuurterreinen beide
veelal quasi-collectieve goederen zijn. Voor quasi-collectieve goederen bestaat geen marktprijs
die de schaarsteverhouding tussen vraag en aanbod op een juiste wijze zou kunnen weergeven.
De waarde van openluchtrecreatie en natuur is dan ook meestal geen afspiegeling van de
marktprijs en moet derhalve op een andere wijze worden bepaald.
Figuur 3.1 geeft een op de neo-klassieke economische theorie gebaseerde indeling van de totale
economische waarde van openluchtrecreatie en natuur. De totale economische waarde kan
worden onderverdeeld in een waarde die wel via het prijsmechanisme te bepalen is en een
waarde die niet via het prijsmechanisme te bepalen is.
De economische waarde die via het prijsmechanisme te bepalen is, komt veelal overeen met de
zogenaamde secundaire baten. Het woord 'secundair' duidt hier op het feit dat de ontstane
baten niet het hoofddoel zijn van het in stand houden van openluchtrecreatie en natuur. Bij
secundaire baten kan een onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte secundaire
baten. Voorbeeld van directe secundaire baten zijn de opbrengst uit houtverkopen, jachtverhuur,
inscharen van vee, verkoop van vee, enz. Deze secundaire baten zullen in de praktijk gering zijn.
Voorbeelden van indirecte secundaire baten van openluchtrecreatie en natuur zijn een hogere
honingopbrengst als gevolg van de uitbreiding van natuur in de buurt van een imkerij, een
hogere verkoop van machines als gevolg van het toegenomen beheer en een hogere omzet in de
horeca, omdat deze zo mooi gelegen is in een groene omgeving. De recreatieve bestedingen van
een gebruiker van openluchtrecreatie en natuur leiden tot bestedingen in andere sectoren door
multipliereffecten, waardoor ook in die andere sectoren inkomen en werkgelegenheid toenemen.
Bij het bepalen van de secundaire baten van recreatie en natuur gaat het dus in feite om het
bepalen van de netto toegevoegde waarde van de betrokken bedrijven (Bénki en Slangen, 1992:
4-s).
De economische waarde die niet via het prijsmechanisme te bepalen is - en naar alle waarschijn-
lijkheid groter is dan de economische waarde die wel via het prijsmechanisme meetbaar is -, kan
verdeeld worden in gebruikswaarden en niet-gebruikswaarden. Vervolgens kan de gebruikswaar-
de nader onderverdeeld worden in de huidige en de toekomstige gebruikswaarde van open-
luchtrecreatie en natuur,
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Figuur3.1 De totale economische waarde van openluchtrecreatie en natuur vanuit neo-
klassiek gezichtspunt

Bron: Bénki en Slangen, 1992l.4.

De huidige gebruikswaarde van een goed kan aangeduid worden met de term 'primaire baten'.
Deze primaire baten van recreatie en natuur zijn een maatstaf voor het maatschappelijk nut dat
door de burgers direct daaraan wordt ontleend.
De toekomstige gebruikswaarde kan men aanduiden als 'option value'. 'Option value' is de
waarde die mensen toekennen aan de mogelijkheid om zelf in de toekomst van recreatie en
natuur te kunnen genieten. Potentiële gebruikers van openluchtrecreatie en natuur zijn er niet
zeker van dat ze er ooit gebruik van zullen maken. Zij zijn bereid een bedrag te betalen om er
zeker van te zijn dat het recreatie- of natuurterrein er ook in de toekomst voor hen nog zal zijn
(Bónki en Slangen, 1992: 51.
De niet-gebruikswaarde bestaat hoofdzakelijk uit de zogenaamde 'existence value'. Deze
bestaanswaarde geeft aan dat mensen bereid zijn te betalen voor het in stand houden en
beschermen van een goed. Het is de niet-gebruikswaarde - en dan hoofdzakelijk de 'existence
value' -, die het specifieke waarom van natuur, dus afgezien van het recreatieve gebruik,
bepaalt. Hier ligt dan ook het essentiële verschil in het waarom van de twee grondgebruiksfunc-
Íres. Pearce en Turner (1990: 130) duiden de'existence value'ook wel aan met'intrinsic
value'. Het betreft hier 'values that are in the real nature of the thing and unassociated with
actual use, or even the option to use the thing (Pearce and Turner, 1990: 130). Deze auteurs
doelen hier dus op de waarde, die natuur uit zichzelf heeft (Bónki en Slangen, 1992: 5-6).
Aan Johansson (1991: 117) ontlenen we de volgende vijf altruïstische motieven voor de
'existence value' van natuur:
1) 'Bequest-motive': het feit dat toekomstige generaties zo dikwijls worden genoemd in

debatten over natuurlijke hulpbronnen is een indicatie dat hun welzijn, inclusief de
natuurlijke hulpbronnen waar zij over kunnen beschikken, ook een zo,g zijn voor althans
sommige leden van de huidige samenleving;

2l Vrijgevigheid voor bloedverwanten en vrienden: het geven van cadeaus wordt als heel
gewoon gezien; waarom zouden deze geschenken zich niet kunnen uitstrekken tot de
beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen?

VíAARDE MEETBAÀR VIA
PRIJSMECHANISME
secundaire baEen

VIAARDE NIET MEETBAAR
VIÀ PRIJSMECHAIiIISME

direct.e
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indirecte
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HUIDIGE GEBR. WAARDE
primaire baten

TOEKOMSTIGE GEBR. VíAARDE
'opÈion value'

'exigtence value'
'bequest val-ue'
'vicarious use value'
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3) Sympathie voor mensen en levende wezens: over het algemeen mogen levende wezens
op een zekere sympathie van mensen rekenen;

4l De samenhangen in het milieu: veel milieuschade raakt ons niet direct; maar zij kan wel
symptomatisch zijn voor ontwikkelingen die moeten worden gestopt, voordat deze 're-
sources' die van direct belang zijn gaan aantasten;

5) Verantwoordelijkheid voor het milieu: degenen die het milieu aantasten, moeten betalen
voor het beperken of het vermijden van toekomstige schade.

Pearce en Turner (1990: 136-137) wijzen nog op twee andere - niet op altruïsme gebaseerde -

motieven, die mogelijk een uiting zijn van het bestaan van de 'existence value':
1) Niet-menselijke wezens hebben ook rechten;
2l De mens is aangesteld als rentmeester over de aarde.
Hoewel aan alle genoemde motieven geen algemene geldigheid mag worden toegekend, geven
ze een aantal argumenten, die worden gebruikt om het bestaan van de 'existence value' van
natuur te motiveren.
De overige niet-gebruikswaarden zijn de 'bequest value' en de 'vicarious use value'. Zij hebben
niet alleen betrekking op het waarom van natuur, maar ook - zij het in mindere mate - op het
waarom van openluchtrecreatie. De 'bequest value' is in dit geval het bedrag dat een individu
bereid is te betalen voor de mogelijkheid dat toekomstige generaties nog van de natuur kunnen
genieten. Vele mensen voelen een morele verantwoordelijkheid of altruïsme tegenover toekom-
stige generaties die wellicht een natuur- of recreatieterrein zouden willen gebruiken. De Groot
(Í992: 133) beschrijft de'bequest value'als een afspiegeling van de verantwoordelijkheid die
mensen voelen voor toekomstige generaties. Ook als we zelf niet van groen genieten, hebben
we toch de verantwoordelijkheid zorg te dragen dat natuur- en openluchtrecreatie voor gebruik
beschikbaar blijft voor toekomstige generaties. De 'vicarious use value' is het bedrag dat niet-
gebruikers bereid zijn te betalen voor het feit dat wel-gebruikers van natuur en openluchtrecrea-
tie kunnen genieten (Bànki en Slangen, 1992: 6). Net als de gebruikswaarde'option value'(zie
boven) vormen de niet-gebruikswaarden 'bequest value' en 'vicarious use value' belangrijke
motieven voor natuurbeschermers om te pleiten voor het zoveel mogelijk in stand houden van
de soortenrijkdom in de natuur.
Altrui'stische motieven maken volgens Pearce en Turner {1990: 136} de economische analyse
complexer, maar kunnen over het algemeen meegenomen worden in het model van rationeel
economisch gedrag. ln termen van de idee dat individuen hun nut of welvaaft maximaliseren,
kunnen we naar hun mening zeggen dat altruïsme nut oplevert voor de gever; het nutsniveau
van de gever hangt immers af van het nutsniveau van andere mensen of van andere wezens.3
Zij vinden ook dat de genoemde niet op altruïsme gebaseerde motieven in het neo-klassieke
model een plaats kunnen krijgen.a
Door neo-klassieke economen als Johansson (1987; 1991) en Pearce en Turner (1990) wordt
een aantal methoden voorgesteld om de niet via het prijsmechanisme meetbare baten van open-
luchtrecreatie en natuur (zoveel mogelijk) te bepalen. De meest toegepaste methoden zijn de
reiskostenmethode, de 'hedonic pricing'-methode en de 'contingent valuation'-methode. De
reiskostenmethode wordt veelal toegepast bij de waardering van recreatievoorzieningen. Deze
methode wordt net als de 'hedonic pricing'-methode aangeduid als een indirecte waarderings-
methode. lndirecte methoden bepalen de impliciete waarde van een collectieÍ goed aan de hand
van de waar te nemen vraag naar complememtaire private goederen, waarvoor wel een

3 Tegen deze neo-klassieke visie op het verschijnsel altruï'sme kan worden ingebracht, dat
aldus het bestaan van een oprecht, ten dele onafhankelijk altruïsme in feite wordt ontkend. Het
voert echter te ver, daar hier uitgebreid op in te gaan. Voor een andere visie op de plaats van
het verschijnsel altruïsme in de economische theorie zij nadrukkelijk verwezen naar Etzioni
(1988: 25-29, 51-87).

a ln de lijn van de vorige voetnoot kan men zich afvragen, of de neo-klassieke benadering
aldus de 'existence value' van natuur toch weer laat overgaan in de gebruikswaarde. ln dit
verband kan hierop echter niet worden ingegaan.
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marktprijs bestaat. Voor collectieve goederen als recreatie- en natuurterreinen bestaat immers
geen marktprijs. De 'contingent valuation'-methode wordt een directe waarderingsmethode
genoemd, omdat de waarde van een collectief goed wordt bepaald via een enquète, waarbij
respondenten gevraagd wordt op directe wijze een waarde te kennen te geven. Voor het
bepalen van de niet via het prijsmechanisme te meten baten van natuur lijken de 'hedonic
pricing'-methode en de 'contingent valuation'-methode meer perspectief te bieden dan de
reiskostenmethode. De laatstgenoemde methode negeert - in tegenstelling tot de beide andere -

de niet-gebruikswaarden volledig {voor een korte behandeling van deze drie methoden en voor
relevante literatuur zie Bónki en Slangen, 1992: 12-201.
Gesteld moet echter worden dat de ontwikkeling en - vooral - de toepassing van dergelijke
methoden nog maar in de kinderschoenen staat. Vele moeilijkheden en bezwaren - zowel
methodologisch als ethisch - die zich bij de waardebepaling voordoen, zijn nog lang niet bevredi-
gend opgelost (cf. Opschoor, 1992). Niet alleen vanuit economisch-theoretisch, maar ook
vanuit beleidsoogpunt is verder onderzoek op dit terrein hard nodig, aangezien de overheid - de

belangrijkste aanbieder van recreatie- en natuurvoorzieningen (cf . subparagraaf 3.3.4)
momenteel in belangrijke mate verstoken is van informatie omtrent de feitelijk bestaande
voorkeuren van individuen met betrekking tot recreatie en natuur. Op de processen die van dit
gebrek aan informatie het gevolg zijn, wordt in subparagraaf 3.3.5 ingegaan.
Samenvattend kan worden gesteld dat het waarom van openluchtrecreatie en natuur beide
voortvloeien uit de wens nu en in de eigen toekomst daarvan recreatief gebruik te kunnen
maken, alsmede uit het altruïstisch motief mogelijkheden te scheppen voor het recreatief
gebruik daarvan door andere mensen of toekomstige generaties; het essentiële verschil tussen
het waarom van openluchtrecreatie en natuur is gelegen in de altrui'stische motieven voor het
bestaan van een 'existence value' van natuur: natuur moet er zijn, omdat ze waarde in zichzelf
heeft.

3.3.3 VraagÍactoren:verklaringenvoorhetrecreatiegedrag

ln subparagraaf 3.3.2 is in zeer algemene termen de vraag naar recreatie en natuurterreinen aan

de orde geweest. ln deze subparagraaf gaan we wat meer expliciet in op de factoren, die de

vraag naar recreatie bepalen.
Men kan met betrekking tot de vraag naar recreatieterreinen onderscheid maken tussen
ruimtelijke en niet-ruimtelijke factoren (Luijt en Bethe, 1988). Bij 'ruimtelijke factoren' kan

bijvoorbeeld worden gedacht aan de vraag op welke wijze mensen in hun activiteiten buitens-
huis worden beïnvloed door hun woonsituatie. De woonsituatie kan op twee verschillende
manieren een beperkende invloed uitoefenen:
(11 Via verschralingseffecten: mensen in een minder gunstige woonsituatie vertonen bij het

actief-zijn buiten de deur een geringe verscheidenheid in hun bezigheden;

l2l Via afdempingseffecten: mensen in een minder gunstige woonsituatie slagen er relatief
slecht in hun gerichtheid in de opbouw van het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen.

De 'constraints' vanwege de woonsituatie kunnen gedeeltelijk worden opgeheven door
bijvoorbeeld het bezit van een auto. Andere ruimtelijke factoren zijn nog: de locatie van de

woning (als onderdeel van de woonsituatie), de locatie van een eventuele tweede woning, de

tiid dat men op een bepaalde locatie verblijft en het aantal malen dat men is verhuisd. Tenslotte
geldt dat 'The exact physical location of a facility in relation to housing areas, town centre,
principal transport routes, etc., will be a fundamental influence on user demands' (Gratton and

Taylor, 199O: 82). het omgekeerde geldt overigens ook. Zo zou de overheid - indien gewenst -

recreatiebossen en -parken die door de mensen relatief laag gewaardeerd worden, het beste

dichtbij de stedelijke centra kunnen aanleggen; anders worden ze maar weinig bezocht. Hoog
gewaardeerde recreatiebossen en -parken kunnen wel verder weg worden aangelegd, omdat
mensen bereid zullen zijn daarvoor meer (onder andere financiële) offers te brengen (cf. Duerr,

1960: 168-169).
Bij 'niet-ruimtelijke factoren' moet worden gedacht aan een breed scala van demografische,
economische, technologische, sociaal-culturele íactoren en beleidsfactoren. Katteler en

Kropman (1975) hebben geprobeerd nader inzicht te verwerven in de overige met de buitenste-
delijke openluchtrecreatie samenhangende factoren. De 'trek naar buiten' bleek afhankelijk van
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autobezit, inkomen, leeftijd, opleiding, gezinsfase en urbanisatiegraad. Voorts bleek het
recreatief voorzieningenniveau in de wijk nauwelijks van invloed op het recreëren buiten de
kern. Een en ander geeft steun aan de complementtheorie.
Verder worden de omvang en de groei van de bevolking, de samenstelling van de bevolking
(leeftijdsverdelingl, de bevolkingsdichtheid en het aantal huishoudens als vraagbepalende
demografische factoren naar voren gehaald (Luijt en Bethe, 1988: 144). Jonge mensen nemen
in verhouding vaker deel aan de meeste openluchtrecreatie-activiteiten dan oudere, aangezien zij
veel meer aan sport doen (cf. Gratton and Taylor, 1990: 51-52; cf. SCP, 1992: 297,2991.
Vergrijzing en ontgroening van de bevolking doet aldus de {groei van de) vraag naar desbetref-
fende diensten afnemen (Marcin and Lime, 1977: 47l..
Ook het reeds genoemde inkomen komt als economische vraagfactor (budgetrestrictie) op
meerdere wijzen aan de orde (inkomenshoogte en -verdeling). Hoe hoger het inkomen, des te
groter is de vraag naar recreatie (Gratton and Taylor, 1990: 47-49l.. Daarnaast worden nog de
economische factoren werkloosheid en arbeidstijd/beschikbare vrije tijd genoemd (Luijt en
Bethe, 19BB: 144l.. De invloed van de vrije tijd op de vraag naar recreatie is echter omstreden
(cf. Andersson en De Jong, 1987: 47-531. Maar ook de prijzen - of juist het (vrijwel) ontbreken
daarvan - van recreatieve diensten en de prijselasticiteit van de vraag daarnaar zijn van belang.
ln de literatuur krijgen deze factoren - met uitzondering van de reiskosten, die men, zoals we
zagen in subparagraaf 3.3.2, kan beschouwen als (een deel van) de prijs die mensen voor
recreatieve diensten willen betalen - opmerkelijk genoeg maar weinig aandacht (Gratton and
Taylor, 1990: 76-79l.ln dit verband is de brandstofprijs als een belangrijke economische factor
te beschouwen (Marcin and Lime, 1977: 47t..
Relevante sociaal-culturele factoren zijn de maatschappelijke houding ten aanzien van arbeid en
vrije tijd, de levensstijl, en de mate van emancipatie van de vrouw (Marcin and Lime, 1977 47;
Luijt en Bethe, 1988: 144-145t'. Beleidsvormen beïnvloeden soms de hoeveelheid vrije tijd en in
andere gevallen de aanwending van die vrUe tijd (LuUt en Bethe, 1988: 145). Technologische
ontwikkelingen (zie onder) spelen uiteraard eveneens een rol.

3.3.4 Overige (aanbod)factoren

De technologische ontwikkeling resulteert in een besparing op arbeidstijd, waardoor - in principe
althans (cf. subparagraaf 3.3.5) - meer vrije tijd overblijft en de recreatie vanuit de vraagkant
zou kunnen groeien. Ten tweede werkt zij via het inkomen: een stijging van de lonen die
mogelijk gemaakt wordt door een stijging van de arbeidsproduktiviteit. Ook hierdoor kan
vervolgens de vraag naar recreatieve diensten stijgen. Ten derde kan de technologische
ontwikkeling, wanneer zij wordt toegepast in de transportsector, voor een verkleining van de
reistijd en de reiskosten zorgen. Hierdoor kunnen verder weg gelegen recreatiegebieden op meer
bezoek rekenen en daarmee groeien in omvang ten koste van dichterbij gelegen gebieden. ln de
vierde plaats kan de technologische ontwikkeling ertoe leiden dat sommige vormen van
recreatie met minder kosten gepaard gaan danwel dat nieuwe recreatievormen de totale groei
stimuleren.
Het voorkomen van significante schaalvoordelen bij de produktie van recreatieve diensten wordt
in de literatuur niet benadrukt. Toch lijkt het bestaan van schaalvoordelen voor de hand te
liggen bij de concentratie van meerdere recreatievormen in één gebied (recreatiecomplexen). ln
elk geval is een zekere minimale schaalomvang nodig, wil een recreatie- of natuurgebied
iiberhaupt aantrekkelijk kunnen zijn. Men spreekt van een zekere ondeelbaarheid aan de
produktiekant (Boadway and Bruce, 1989: 112).
Ook de beschikbaarheid van produktiefactoren krijgt als determinant voor de locatie van de
produktie van recreatieve diensten nauwelijks aandacht. Toch is het voorstelbaar dat bijvoor-
beeld niet meer in de landbouw aangewende arbeid, kapitaal en grond in een landelijke streek
aan de basis kunnen staan van de recreatieve ontwikkeling van die streek (recreatief medege-
bruik) (cf. Luijt en Bethe, 1988: 145).
lnstitutionele factoren als het overheidsbeleid komen in de literatuur wèl duidelUk naar voren.
Het aanbod van openluchtrecreatie komt voor een belangrijk deel door toedoen van de overheid
tot stand. De overheid creëert zelf openluchtrecreatieprojecten of geeft subsidie aan anderen
om deze ertoe te bewegen recreatievoorzieningen aan te bieden (Filius, 1985: 225).
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Overheidsingrijpen is namelijk nodig om - indien gewenst - een daadwerkelijke verschuiving in
het grondgebruik van de agrarische produktiefunctie naar de recreatieve functie of natuurfunctie
te bewerkstelligen.
Het overheidsbeleid ten aanzien van natuur en recreatie kan - net als ten aanzien van bosbouw -

de volgende vormen aannemen: (1) regelgeving, (2) bekostiging via subsidiëring en (3) - het
meest vergaand - zelÍ terreinen aanleggen en beheren. De factor 'overheidsingrijpen' kan -

omdat recreatie- en met name natuurgebieden meestal niet 'vanzelf' ontstaan, als gevolg van
het feit dat alle activiteiten op het gebied van recreatie en natuur (veel) geld kosten, terwijl daar
meestal voor de exploitanten vaak weinig direct aanwijsbare geldopbrengsten tegenover staan
(cf. subparagraaf 3.3.21 - als de belangrijkste locatiefactor worden aangemerkt (cf. Kroese en
Slangen, 1990: 185; Filius, 1985: 229; Filius, 1993).
Gesteld kan worden dat zönder overheidsingrijpen het aanbod van recreatieve diensten als
gevolg van het falen van het marktmechanisme gekenmerkt zal worden door onderproduktie
(Filius, 1985: 225; zie uitvoerig Gratton and Taylor, 1990: 10-13, '121 vv.l; dit sluit overigens
niet uit dat mèt overheidsingrijpen op een gegeven moment een situatie van overproduktie kan
ontstaan (zie subparagraaf 3.3.5).
Natuurlijke omstandigheden (fraaie natuurlandschappen, bossen enz.) hebben als locatiefactor
voor de recreatieve sector - net als in de landbouw - een duidelijke invloed. De afstand tot
'afzetcentra' is vanzelfsprekend eveneens bepalend voor de locatie van de produktie van
recreatieve diensten (cf . Luijt en Bethe, 1988: 146), vooral ook omdat, zoals reeds is opge-
merkt (zie subparagraaf 3.3.3), de brandstofprijs van significante betekenis voor de vraag naar
openluchtrecreatie kan zijn.

3.3.5 Syntlrese

De hoeveelheid vrije tijd is in de afgelopen vijftien jaar niet of nauwelijks toegenomen (SCP,

1992: 286-288). Een eventuele toename zou echter niet automatisch tot een uitbreiding van de
recreatietijd hebben geleid (Luijt en Bethe, 1988: 175). De invloed van arbeidsduurverkorting,
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid op de deelname aan openluchtrecreatie moet niet
worden overschat (cf. Andersson en De Jong, 1987: 49-50). De besteding van de vrije tijd blijkt
meer en meer in en om de woning plaats te vinden (onder andere vanwege gezinsverplichtin-
gen). De openluchtrecreatie neemt thans zelfs een steeds bescheidener deel van de vrije tijd in
beslag (SCP, 1992: 297l..
Voegt men hierbij de bijna tot stilstand gekomen groei van de bevolking in Europa, de vergrijzing
en ontgroening van de bevolking en de hogere energieprijzen, dan kan men zich voorstellen dat
de in de jaren zestig en zeventig geconstateerde groei van de buitenstedelijke openlucht-
recreatie, in de vorm van zowel dag- als verblijfsrecreatie, tot stilstand lijkt gekomen. Stolwijk
(1992: 99) verwacht dat de behoefte aan ruimte voor natuur en recreatie in de toekomst zal
toenemen. Een reden daarvoor geeft hij echter niet. Wellicht kàn er ook geen echte reden
worden gegeven. lmmers, het aandeel recreatie in de 'echte' vrije tijd neemt af en de bevolking
ontgroent en vergrijst.
ln dit licht is het opmerkelijk dat in Nederland het beslag dat recreatieve voorzieningen op de
ruimte leggen - met name in de nabijheid van steden -, in tegenstelling tot de ontwikkeling in
het gebruik van recreatiemogeliikheden, nog steeds een groei vertoont. Het aanbod van
recreatiediensten neemt toe, terwijl de vraag licht daalt. Blijkbaar slaagt de overheid er niet in
om vraag en aanbod met elkaar met behulp van het budgetmechanisme in evenwicht te
brengen. Sterker nog, het lijkt er meer op dat, zoals Kerstens reeds in 1972 in stelling lll van
zijn proefschrift schreef, de overheid bij het toekennen van een hoge prioriteit aan de creatie
van openluchtrecreatievoorzieningen zich meer laat leiden door de wens 'groots en meeslepend'
te zijn dan door de bevindingen van gedragswetenschappelijk onderzoek. Slaat het tekort aan
recreatieve voorzieningen zönder overheidsbemoeienis om in een overschot mèt overheidsbe-
moeienis?
Dit werpt de vraag op of en, zo ja, waarom van overheidswege de vraag naar recreatieve
diensten wordt overschat (cf. Filius, 1985: 215). Mogelijk draagt het ontbreken van een logisch
consistente recreatietheorie en de - hiermee samenhangende - onderscheiding van een enorme
hoeveelheid vraagfactoren aangaande recreatieve voorzieningen aan die overschatting bij.
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Maar wellicht belangrijker nog is het volgende - niet alleen in de recreatietheorie verwaarloosde
(cf . Van Winden, 1988: 23) - gegeven: De invloed van belangengroepen op het overheidsbeleid
wordt in het algemeen groot geacht (Haselbekke, 1987: '142; Van Winden, 1988: 23). Dit geldt
ook met betrekking tot het landbouwbeleid. Welnu, bij quasi-collectieve goederen - waaronder
naast recreatievoorzieningen van overheidswege ook natuurreservaten vallen - is het 'gevaar'
wel heel groot dat wensen van bepaalde (succesvolle) belangengroepen worden aangezien als
maatgevend voor individuele voorkeuren, en dat zonder dat het vraagstuk van de offerbereid-
heid aan de orde komt. De belanghebbenden als zodanig hoeven hier immers niet de kosten te
dragen. Hoewel belangengroepen op zich beslist een zekere signaalfunctie kunnen vervullen
(Haselbekke, 1987: 143), is de collectieve voorzieningswijze voor quasi-collectieve goederen als
recreatie en natuur aldus toch gehandicapt vanwege gebrek aan informatie omtrent feitelijke
individuele voorkeuren en vanwege de druk van betrokken belangengroepen (Slangen, 1987a:
22-23;1992a:335-336). De'gevaren'van een overschatting van de vraag naar recreatieve
diensten en van natuurterreinen, van een overmaat aan overheidsuitgaven voor (grondverwer-
ving voor) recreatie en natuur en daarmee van een in maatschappelijk opzicht suboptimale
allocatie van beschikbare middelen zijn derhalve reëel (cf. Haselbekke,'1987:143). Vandaar dat
wordt voorgesteld (cf. paragraaf 3.3.2) meer theoretisch en empirisch onderzoek te doen naar
de feitelijke waardering van recreatie- en natuurterreinen in de samenleving. Meer inzicht hierin
kan de overheid - de belangrijkste aanbieder van recreatie- en natuurterreinen - helpen om
beslissingen aangaande het aanleggen van recreatie- en natuurterreinen beter te nemen.

3.4 Soanninqen tussen landbouw en andere orondoebruiksfuncties

Grond is veelal een schaars goed, vooral in een klein dichtbevolkt land als Nederland. Om de
grond concurrerende grondgebruiksfuncties kunnen dan ook gemakkelijk met elkaar in conflict
komen; daar ligt de inzet van deze paragraaf. Er dient evenwel onderscheid gemaakt te worden
tussen een beschouwing op micro- en op macro-niveau.
Met het oog op de overschotten aan landbouwprodukten zou men kunnen stellen dat er in de
EG meer dan voldoende cultuurgrond is. Op macro-niveau - dat wil zeggen op het niveau van de
EG-landen en de EG als geheel - zou er aldus meer grond dan nu het geval is beschikbaar
kunnen komen voor de andere grondgebruiksfuncties (De Hoogh, 1987: 1).
Hoe anders echter luidt de redenering op micro-niveau. Voor de individuele agrarische onderne-
mer is grond juist veelal de schaarse produktiefactor in verhouding tot de aanwezige gezinsar-
beid en kapitaalgoederen (bedrijfsoutillage). Oppervlaktevergroting kan dan vaak een belangrijke
bijdrage betekenen aan het bedrijfsinkomen.
Aldus bestaat er een tegenstelling tussen de algemeen-economische en bedrijfseconomische
betekenis van landbouwgrond. Deze is in de afgelopen decennia opgeroepen en verscherpt door
de technologische ontwikkelingen, die zich in het agrarisch produktieproces hebben voorgedaan
(cf. subparagraaf 3.2.3). Op steeds meer landbouwbedrijven werd de oppervlakte een knelpunt
voor de introduktie nieuwe - pas bij een voldoend grote schaal kostenbesparende - technologie-
en (De Hoogh. 1987: 1; dit geldt overigens met name voor arbeidsbesparende technologieën,
niet of nauwelijks voor louter opbrengstverhogende technologieën (biologisch-technologische
ontwikkelingen, cf. subparagraaf 3.2.31 (Stolwijk, 1992: 26,281!..
Het feit dat de afname van het aantal agrarische bedrijven in de laatste decennia in de EG g-
landen en de Nederlandse landbouwgebieden sneller is verlopen dan de afname van de
oppervlakte cultuurgrond, spoort met de analyse van De Hoogh. Aan de ene kant hebben veel
landbouwbedrijven in de technologische wedloop het loodje moeten leggen en hun cultuurgrond
moeten prijsgeven. Aan de andere kant hebben - vanuit deze optiek eveneens gedwongen door
de technologische ontwikkeling - veel overgebleven (en nieuw opgerichte) landbouwbedrijven
vrijwel overal in de EG 9 en in Nederland de bedrijfsoppervlakte inderdaad voortdurend uitge-
breid.
Vanuit de landbouw bestaat er dus op micro-niveau een grote blijvende vraag naar grond.
Steeds minder bedrijven hebben steeds meer grond nodig. Dit drijft de grondprijs op. De
koopkrachtige vraag vanuit diezelfde landbouw echter is - in tegenstelling tot die vanuit
grondgebruiksfuncties als bosbouw, recreatie en natuur - relatief hoog. Omdat de marginate
produktiviteit van landbouwgrond (in Nederland) relatief hoog is, is de aankoop van extra grond
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voor bedrijfsvergroting zelfs bij een hoge grondprijs lucratief. Zo vinden Helming, Thijssen en
Oskam (1993: 14) voor een gemiddeld melkveehouderijbedrijf in Nederland (voor de periode
1984/85-1988/89) een netto grondrente (schaduwprijs) van grond (exclusief melkquotum) van
1572 gulden per ha (prijspeil 1980/81). Uitgaande van een discontovoet van 3% zou dit op
lange termijn betekenen dat een grondprijs van ruim 50.000 gulden per ha voor een gemiddelde
Nederlandse melkveehouder nog op te brengen is. Vergeleken hiermee is de concurrerende
koopkrachtige vraag vanuit de functies recreatie en natuur - die beide veelal geen marktbare
goederen voortbrengen - aanmerkelijk zwakker.E De koopkracht vanuit de functie bosbouw is -
ondanks de marktbare houtproduktie - ook minder. De verstedelijking is dan ook de grootste
concurrent van de landbouw in het gevecht om de schaarse grond. Het is dan ook voorstelbaar
dat de vermindering van de jaarlijkse afname van de beschikbare cultuurgrond in de jaren tachtig
veroorzaakt is door de vermindering van de stedelijke vraag naar landbouwgrond.
Op grond van het bovenstaande kan men zich voorstellen, waarom - ondanks de op macro-
niveau ruime aanwezigheid van cultuurgrond - spontane uitstoot van landbouwgrond als gevolg
van afzetstagnatie hooguit mogelijk is in marginale produktiegebieden - voornamelijk gelegen in
de periferie - in de EG. ln Nederland is het echter vrijwel ondenkbaar. Het niveau van de netto
produktie per ha - dat voortdurend zeer hoog is geweest in Nederland - maakt het onwaar-
schijnlijk dat de marginale waarde van grond in het agrarisch produktieproces - zelfs niet in
geval van (forse) reële prijsdalingen voor landbouwprodukten - op grote schaal zo laag zou
worden dat grond buiten gebruik zou worden gesteld voor andere functies {cf. Van der Meer,
1986:24).
De conclusie van deze paragraaf luidt dat - als gevolg van door de technologische ontwikkeling
opgeroepen schaalvergrotingsprocessen in de EG-landbouw - er vanuit de (vooral de Nederland-
se) landbouw zelf weinig impulsen uitgaan grond vrij te geven voor andere grondgebruiksfunc-
ties. Gezien de ten opzichte van bosbouw, openluchtrecreatie en natuur sterke concurrentieposi-
tie blijft relatief veel grond in de landbouw. Verstedelijking vormt qua ruimtebeslag voor de
landbouw de grootste bedreiging. Aldus neemt de oppervlakte cultuurgrond in de EG niet zeer
snel af (cf. subparagraaÍ 2.2.8 en 2.2.91.

3.5 Besluit en onderzoekvraoen

ln dit hoofdstuk is getracht vanuit de theorie een aantal verklaringen aan te reiken voor
ontwikkelingen in het ruraal grondgebruik voor de functies landbouw, bosbouw, openluchtrecre-
atie en natuur. Aldus is een theoretisch vertrekpunt gevormd voor de beschrijving van potentiële
toekomstige grondgebruiksontwikkelingen in de EG en (vooral) Nederland.
We hebben in dit hoofdstuk gezien dat de overheid, vooral waar het gaat om de locatie van
activiteiten die direct afhankelijk zijn van overheidsbemoeienis - natuur, recreatie en eigenlijk
ook houtproduktie - een grote vinger in de rurale pap heeft.
Dit hoofdstuk geeft allereerst aanleiding tot het doen van theoretisch en empirisch onderzoek
naar de vraag (1) welke factoren het - historisch gegroeide - basispatroon van de ruimtelijke
spreiding van de diverse agrarische teelten bepalen, en (2) welke factoren verantwoordelijk zijn
voor veranderingen daarin. Een antwoord op deze vragen is nodig om (3) tot een zo goed

mogelijke taxatie van de doorwerking van relevant toekomstig overheidsbeleid te kunnen
komen. f n subparagraaÍ 3.2.9 werd hierop reeds gewezeni zie aldaar.
Een tweede onderzoekvraag die uit dit hoofdstuk voortvloeit is de volgende: Welke krachten
bepalen nu precies de aanwending van grond voor de functies openluchtrecreatie en natuur? De

theorievorming staat wat dit betreft nog in de kinderschoenen; onze kennis hieromtrent is nog
beperkt.
Hiermee hangt het volgende samen: De manier waarop belangengroepen politieke besluitvor-
mingsprocessen aangaande het grondgebruik beïnvloeden is nog maar nauwelijks in kaart
gebracht (Slangen, 1992a: 336), zeker niet wanneer het gaat om grond voor quasi-collectieve

6 ln geval van natuurontwikkeling op landbouwgrond van overheidswege vormen de verwer-
vingskosten dan ook het grootste obstakel. Daarbij moet bovendien worden bedacht, dat grond
opkopen voor dit doel een grondprijsopdrijvend effect zal hebben.
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goederen als recreatie en natuur. Een en ander geeft dan ook aanleiding tot het doen van verder
onderzoek om deze leemte in kennis op te vullen. Via theoretisch en empirisch onderzoek zou
moeten worden nagegaan (1) in welke mate het overheidsbeleid inzake de aanwending van
(agrarische) gronden voor recreatie en natuur feitelijk beantwoordt aan de in de samenleving
bestaande waardering daarvoor en vraag daarnaar, en (2) in welke mate het besluitvormingspro-
ces in deze gedomineerd wordt door bepaalde belangengroepen. ln het kader van de laatstge-
noemde onderzoekvraag zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de 'Public Choice'-theorie:
de op neo-klassieke leest geschoeide economische theorie van de politieke besluitvorming (cf.
Van Winden, 1988; voor steekhoudende, aanvullende kritiek zie bijvoorbeeld Etzioni, 1988: 56-
66).
Het in dit hoofdstuk geschetste theoretische kader heeft, tenslotte, overigens ook laten zien dat
de overheid óók de rurale samenleving niet 'maakt'. Het platteland kent zijn eigen dynamiek.
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4 PERSPECTIEVEN EN GRONDHOUDINGEN TEN AANZIEN VAN RELEVANT BELEID

EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

4.1 lnleidinq

ln dit hoofdstuk wordt (1) een drietal door het Centraal Planburau (CPB, 1992a;1992b)
opgestelde perspectieven op economische ontwikkeling en de rol van de overheid behandeld, en
(2) een drietal in de WRR-notitie 'Concepten van duurzaamheid' (Schoonenboom en Rabbinge,

1991) beschreven grondhoudingen bii het streven naar een duuname landbouw onder de

aandacht gebracht. Deze twee invalshoeken - 'perspectieven' en 'grondhoudingen' - worden in

hoofdstuk 5 gecombineerd tot een drietal 'denkbeelden' aangaande het toekomstig landbouwbe-
leid, natuur- en milieubeleid, ruimtelijk beleid, alsmede de toekomstige technologische ontwikke-
ling. De aldus gevormde 'denkbeelden' worden in hoofdstuk 7 gebruikt om scenario's voor het

toekomstig regionaal ruraal grondgebruik te ontwerpen.
Het CPB formuleert als theoretische basis voor zijn lange termijn-verkenningen een drietal
perspectieven op economische ontwikkeling en de rol van de overheid: (1)een neo-Oostenrijks
vrije marktperspectief, (2) een neo-ktassiek evenwichtsperspectief en (3) een Keynesiaans getint

coördinatieperspectief. Deze perspectieven zijn 'op eclectische wijze' onderscheiden en vallen,
zoals uit de naamgeving blijkt, min of meer samen met drie belangrijke scholen uit de algemene

economie (CPB, 1992b:39). De CPB-perspectieven gaan in grote lijnen uit van dezelfde

drijvende krachten achter economische ontwikkeling, maar ze leggen duidelijk verschillende
accenten met betrekking tot de relatieve betekenis van de onderscheiden factoren. ln de drie
perspectieven wordt de rol van sommige factoren sterk benadrukt, die van andere bijna

verwaarloosd. Binnen de perspectieven speelt de landbouw echter nauwelijks een rol, omdat
deze zich op de economie als geheel richten (cf. Van der Meer, 1992: 1-21.1 Bijgevolg krijgen
het landbouwbeleid, het natuur- en milieubeleid, het ruimtelijk beleid en de technologische
ontwikkeling in de landbouw in de CPB-perspectieven nauwelijks aandacht. Derhalve worden in

hoofdstuk 5 de drie CPB-perspectieven, met daaraan gekoppeld de grondhoudingen (zie onder),
uitgewerkt op de genoemde vier punten. De CPB-'perspectieven op economische ontwikkeling
en de rol van de overheid' zelf worden beschreven in paragraaÍ 4.2.
ln de invalshoek 'grondhoudingen' wordt het bestaande streven naar een 'duurzame landbouw'
(Ministerie van LNV, 1990: 8) als uitgangspunt genomen.2 Schoonenboom en Rabbinge (19911

schetsen een drietal 'grondhoudingen' die aangenomen kunnen worden bij de zoektocht naar

een duurzame economie en een duurzame landbouw. Aldus hebben zij getracht het begrip

1 Het CPB baseeft op de drie perspectieven een aantal scenario's voor de ontwikkeling van

de mondiale (CPB, 1992a) en nationale economie (CPB, 1992b) tot aan het jaar 2015: (1)

'Global Shift', (2) 'European Renaissance' en (3) 'Balanced Growth'. Aan deze scenario's wordt
in deze studie geen aandacht besteed. Daarvoor zii verwezen naar de door het LEI en het IKC

gezamenlijk ondernomen studie 'Landbouw 2015', waarin expliciet gezocht wordt naar

aansluiting bij de CPB-scenario's.

2 ln de Structuurnota Landbouw (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV),

1990b: 63) wordt als algemene doelstelling van het nationale landbouwbeleid het 'bevorderen
van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw' genoemd. Met betrekking tot de

doelstelling 'duurzaamheid' wordt daar het volgende opgemerkt: 'Aan de doelstelling 'duurzaam-
heid' zijn twee aspecten verbonden, namelijk een milieuaspect en een sociaal-economisch
aspect. Het milieuaspect houdt in een duurzame (men neme nota van het circulaire element in
deze omschrijving van de doelstelling 'duurzaamheid't MRK) instandhouding en ontwikkeling van

het fysieke produktie(milieu) als natuurlijke hulpbron. Het sociaal-economisch aspect houdt in

dat het landbouwbeleid een bijdrage verleent aan het bevorderen van een redelijke levensstan-
daard en maatschappetijk verantwoorde leef- en werkomstandigheden, met andere woorden aan

een sociaal-economische gezonde land- en tuinbouw. Dit laatste is van belang, omdat de land-

en tuinbouw naast 'gebruiker' van het landelijk gebied ook de belangrijkste beheerder is van de

'groene' ruimte'.
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'duurzaamheid' een eerste aanzet tot operationalisatie te geven. Schoonenboom en Rabbinge
(1991: 6) stellen dat de'onmogelijkheid om de toekomst te kennen, en dus van een beoordeling
van een ontwikkeling op een toekomstig tijdstip op het criterium duurzaamheid, betekent dat
deze beoordeling moet worden ingegeven door de inschatting door betrokkenen van de risico's
welke deze ontwikkeling met zich meebrengt voor wellicht noodzakelijke randvoorwaarden in de
niet zo verre toekomst'. Op basis van het begrip 'risico' hebben Schoonenboom en Rabbinge
(1991: 8-15) de volgende drie'grondhoudingen bij het streven naar een duurzame landbouw'
geformuleerd: (1)de'gedurfde, goed vertrouwen houding', l2l de 'bezonnen houding'en (3) de
'no-regret houding, de voorzichtigen'.3 ln paragraaf 4.3 wordt de invalshoek 'grondhoudingen
bij het streven naar een duurzame landbouw' behandeld.
Paragraaf 4.4 sluit het hoofdstuk af.

4.2 lnvalshoek 'oersoectieven oo economische ontwikkelino en de rol van de overheid'

4.2.1 Vrije marktperspectieÍ

Het vrije marktperspectief {CPB, 1992b: 40-41) is vooral gebaseerd op het gedachtengoed van
de neo-Oostenrijkse School, waarvan Hayek en in sommige opzichten ook Schumpeter
belangrijke representanten zijn. Maar ook diverse 'supply-siders' en monetaristen kunnen zich
hierin herkennen. De centrale gedachte is dat economische vooruitgang nooit pijnloos is.
Bedrijven, sectoren en landen komen op en zakken weg, en er zullen altijd winnaars en
verliezers zijn. 'Creative destruction' (Schumpeter), de wil om te winnen en de angst om te
verliezen bepalen, zo neemt men aan, in belangrijke mate de dynamiek van de markteconomie.
Ondernemende individuen en bedrijven worden gezien als de inspirators en organisatoren van
technologische vernieuwing. ln een wereld waarin de onzekerheden groot zijn, hebben ze
verschillende verwachtingen en kiezen ze verschillende vernieuwingsstrategieën. Allerlei vormen
van concurrentie bepalen uiteindelijk welke vernieuwingen (innovaties) succesvol zullen zijn.
Aldus moet de markt bepalen in welke richting en in welk tempo de economie zich ontwikkelt.
De ondernemer - of eigenlijk de mens in het algemeen - wordt gezien als een vitale, intuitieve en
creatieve persoonlijkheid die door schade en schande wijs wordt. Het is dan wel vereist dat hij
de vruchten van zijn inspanningen mag plukken en de consequenties van zijn mislukkingen moet
dragen, want in een beschermde omgeving is hij liever tui dan moe. Een goed ontwikkeld
systeem van eigendomsrechten, afwezigheid van politieke interventie, lage belastingen en een
bescheiden sociale zekerheid zijn in dit perspectief essentieel.
Wat betreft de economische politiek is er dus, afgezien van de bescherming van eigendomsrech-
ten, nauwelijks een rol voor de overheid weggelegd. Overheidsinterventies verstoren het
marktmechanisme en maken de toekomst nog onzekerder dan hij al is. Het paternalistisch
motief wordt in het algemeen afgewezen. Er bestaat een grote aversie tegen staatsbedrijven,
kunstmatige concurrentiebeperkingen (vooral toetredingsbeperkingen) en tegen wetgeving die
de invloed van aandeelhouders uitholt. Zelfs met betrekking tot 'klassieke' overheidstaken en
correctie van externe effecten is men sceptisch ten aanzien van de rol van de overheid. Alleen
'als het echt niet anders kan' moet de overheid iets doen; ze moet dan wel zo weinig mogelijk
inefficiënties en ontmoediging veroorzaken.
Hoewel het vrije marktperspectief net als het - straks te bespreken - coördinatieperspectief {zie
subparagraaÍ 4.2.31 de toekomst als fundamenteel onzeker ziet en slechts beperkte informatie
over het heden aanwezig acht, leidt dit tot een geheel andere opvatting over de rol van de over-
heid. Benadrukt wordt dat de overheid evenzeer in het duister tast als alle anderen, maar dat
verkeerde overheidsopvattingen niet worden gecorrigeerd door de markt, zodat 'verkeerd' beleid
een lang leven kan leiden. Ook wordt de idee dat economische subjecten hun eigen belang
nastreven en politieke subjecten het algemeen belang, als 'schizofreen' aangemerkt. Overheids-

3 Het begrip 'grondhouding', gebaseerd op het begrip 'risico' drukt het voorlopige karakter
uit van een oordeel over (on)duurzaamheid. Nieuwe kennis kan leiden tot een wijziging van het
oordeel. De onderscheiden 'grondhoudingen' moeten dan ook geïnterpreteerd worden als
attitudes, niet zozeer als vastomlijnde doeleinden.
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beleid wordt gezien als de uitkomst van een machtsstrijd tussen veel partijen die alle eigen

belangen hebben, zodat de rationaliteit ervan geenszins is gegarandeerd.

Uiteraard wordt op het terrein van de economische betrekkingen zonder voorbehoud gepleit

voor flexibele wisselkoersen en vrijhandel (Geurts, De Jong en Zalm, 1992: 461)'

4.2.2 EvenwichtsperspectieÍ

Het evenwichtsperspectief (CPB, 1992b: 39) is vooral gebaseerd op de neo-klassieke economi-

sche theorie. De basisgedachte is een goed functionerend prijsmechanisme dat vraag en aanbod

op de diverse markten met elkaar in evenwicht brengt. De economische subjecten zijn rationeel,
goed geïnformeerd en hebben een accurate toekomstverwachting, zo wordt verondersteld.

Onzekerheden speelt in dit perspectief nagenoeg geen rol.
ln dit perspectief wordt het welvaartsniveau geacht af te hangen van zowel de beschikbare

hoeveelheid aan en de kwaliteit van de produktiefactoren (arbeid, natuur en kapitaall als van de

stand van de technologie. Technologische ontwikkeling wordt gezien als een continue bron van

nieuwe vindingen die, voor zoveÍ ze niet 'als manna uit de hemel vallen', het resultaat zijn van

calculerende ondernemers die in R&D investeren en van calculerende individuen die in onderwijs
investeren. Voor de groei van de welvaart worden verder de besparingen, die via het prijsme-

chanisme worden omgezet in investeringen, als cruciaal gezien.

De rol van de overheid is in dit perspectief bescheiden; niet vanwege een negatieve houding
jegens de overheid, maar omdat een 'verstandige' overheid zich vooral beperkt tot die zaken

waarin het prijsmechanisme niet in kan voorzien: het voortbrengen van zuiver collectieve
goederen zoals justitie en defensie. Vanuit de economische invalshoek is de voorziening in infra-

structuur van bijzonder belang. Daarnaast corrigeert de overheid prijzen door middel van

subsidies en heffingen, respectievelijk in geval van positieve en negatieve externe effecten. Ook

het bestaan van monopolies of onevenredig hoge kosten bij voorziening via de markt geeft

aanleiding tot overheidsingrijpen (Laffont, 1990: 271. Hoewel dit perspectief het belang van

onderwijs en R&D voor de economische groei erkent, is er slechts een motief voor subsidiëring,
indien en voor zover de baten ten goede komen aan derden. De overheid kan inkomens

herverdelen ten gunste van diegenen, die niet in staat zijn een voldoende inkomen te verwerven;

dit dient dan niet te gebeuren door middel van subsidiëring van goederen en diensten, maar

door geldoverdrachten. Dit laatste geschiedt dan op basis van het zogenaamde tweede

theorema van de welvaartseconomie dat zegt dat problemen van efficieny en verdeling kunnen

worden gescheiden. De hieraan verbonden voorwaarde is dan wèl dat de voor de inkomens-

overdrachten benodigde belastingen niet (of nauwelijks) het gebruik van produktiefactoren

mogen doen verschuiven, dat wil zeggen: ze dienen zoveel mogelijk produktieneutraal te zijn;

anders zou het op een rechtvaardiger inkomensverdeling gerichte overheidsingrijpen de

efficiënte werking van het prijsmechanisme (teveel) verstoren en daarmee een Pareto-efficiënte

allocatie onmogelijk maken {zie uitvoerig Wolfson, 1988: 255-2611-
Ten slotte worden vrijhandel en flexibele wisselkoersen gezien als positieve invloeden op

economische groei (Geurts, De Jong enZalm, 1992: 461)'

4.2.3 GoördinatieperspectieÍ

Het coördinatieperspectief (CPB, 1992b: 4O) is in de eerste plaats gebaseerd op het gedach-

tengoed van Keynes. De kerngedachte is dat rationeel gedrag op individueel niveau kan leiden

tot belangrijke onevenwichtigheden op macro-niveau. Deze onevenwichtigheden vloeien vooral

voort uit het feit dat economische subjecten beslissingen moeten nemen, terwijl de toekomst
fundamenteel onzeker is. ln dit geval kan hun gedrag niet vergeleken worden met dat van een

rationeel calculerende boekhouder, maar zal het ook gevoelig zijn voor stemmingen en vertrou-

wensfactoren. Toekomstverwachtingen die cruciaal zijn voor investeringsbeslissingen, kunnen

aldus zeer instabiel zijn en cumulatieve verstoringen veroorzaken. Het coördinatieperspectief
veronderstelt dat economische vooruitgang bevorderd kan worden door instabiele verwachtin-
gen en gedragingen te stabiliseren. Wat ruimer uitgelegd: door samenwerking en coördinatie kan

de economische ontwikkeling beter worden bevorderd dan wanneer economische subjecten op

een zuiver individuele (en soms kortzichtige) wijze louter hun eigen belang najagen. De rol van
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de overheid en van samenwerking tussen georganiseerde sociale groeperingen is daarom in dit
perspectief van grote betekenis, vooral indien een gezamenlijk antwoord moet worden gevonden
op veranderende omstandigheden of verwachtingen.
De overheidsrol betreft niet alleen een stabiliserend monetair en budgettair beleid; ook op
andere terreinen kan overheidsbeleid gerechtvaardigd zijn teneínde onzekerheid en instabiliteit te
beperken. Op economisch terrein kan dit leiden tot diverse vormen van regelgeving met
betrekking tot de arbeidsmarkt en de markt van goederen en diensten alsook tot een beleid
gericht op gratis of zwaar gesubsidieerd onderwijs en subsidies voor R&D. Aldus zijn samenwer-
king, coördinatie, de kwaliteit van de overheid en het collectieve aanpassingsvermogen in dit
perspectief belangrijke factoren voor economische vooruitgang. Daarnaast biedt de notie dat
individuen soms kortzichtig zijn aanknopingspunten voor overheidsbeleid, dat niet als primair
doel heeft de nationale economische ontwikkeling te bevorderen. ln combinatie met het externe
effecten-motief, het stabilisatiemotief en de wens de inkomensverdeling te corrigeren, biedt dit
paternalistisch motief aanknopingspunten voor overheidsbeleid op zeer veel terreinen. Een ruime
uitleg en toepassing kan er dan al snel toe leiden dat 'klassieke' overheidstaken en overheids-
beleid gericht op bevordering van de economische ontwikkeling in de knel komen.

4.2.4 Slotopmerkingen

De drie perspectieven vullen elkaar deels aan, en staan deels met elkaar op gespannen voet. Dit
geldt vooral voor het coördinatieperspectief en het vrije marktperspectief. Het evenwichtsper-
spectief neemt een tussenpositie in, al lijkt het - gezien de nadruk op de goede werking van het
prijsmechanisme - dichter bij het vrije marktperspectief dan bij het coördinatieperspectief te
staan.
Volgens het CPB (1992b: 411 zijn de aannamen van het vrije marktperspectief en het coördina-
tieperspectief realistischer dan de extreme veronderstellingen van het evenwichtsperspectief dat
perfecte informatie, perfecte rationaliteit en perfecte toekomstverwachtingen veronderstelt. Ze
kennen daarmee ook wat men noemt een 'rijker mensbeeld'.
Het CPB (1992b: 2221 acht in navolging van Stolwijk (1992: 321 de huidige Nedertandse
landbouw tegen de achtergrond van de drie perspectieven op economische groei een illustratie
bij uitstek van de potentiële kracht van het coördinatieperspectief. De hoge groeicijfers zijn het
gevolg geweest van een actieve overheid en samenwerkende bedrijven. 'Met name de tuinbouw
laat zien hoe een economisch beleid, waarin de nadruk wordt gelegd op factoren die binnen het
coördinatieperspectieÍ belangrijk worden gevonden, tot een succes kan worden' (CPB, 1992b:
222; Stolwijk, 1992: 32; cf . ook Van der Meer, Rutten en Dijkveld Stol, 1991: 9-10).

4.3 lnvalshoek 'orondhoudinoen bii het streven naar een duurzame landbouw'

4.3.1 Gedurfde, goed vertrouwen houding

De'gedurfde, goed vertrouwen houding'(Schoonenboom en Rabbinge, lggl: 1}-'l2l ziet ecolo-
gische vereisten als doeleinden of uitdagingen aan het menselijk vernuft. Schaarsten hebben in
het verleden altijd gefunctioneerd als aansporingen om nieuwe hulpbronnen te vinden en die zijn
uiteindelijk altijd gevonden. Er is geen reden te veronderstellen dat de thans geëxploiteerde
hulpbronnen de enige zijn, die de mens ter beschikking staan. De relatie schaarste-nieuwe
hulpbronnen verloopt natuurlijk niet automatisch, maar via een 'trial-and-error proces'. Hiervoor
moet dan ook alle ruimte worden geboden. Dit trekt een sterke wissel op de ontwikkeling van
wetenschap en techniek. Maar dat is de essentie van deze strategie: weteschap en techniek
vormen immers de georganiseerde menselijke inventiviteit.
ln deze positie heerst een dynamische visie op de relatie mens-natuur. De natuur wordt als
robuust gezien. Bovendien, waar 'grondgebonden' landbouwproduktie moeilijk wordt, zijn er
mogelijkheden voor'footloose production', waar visschaarsten actueel worden, kan het kweken
van vis ter hand worden genomen, waar plantesoorten dreigen te verdwijnen, kunnen genen-
banken soulaas bieden, waar natuur schaars wordt, kan deze worden geproduceerd.
Deze positie is niet blind voor problemen in de relatie tussen mens en natuur, maar de oplossing
wordt in een andere richting gezocht dan in met name de 'no regret houding' (zie subparagraaf
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4.3.3). ln de onderhavige optiek zal niet gepoogd worden, ecosystemen vanuit een stabili-
teitsvisie te benaderen. Eerder zal men aandacht hebben voor de dynamiek van ecosystemen. Er
bestaat een zeker vertrouwen in de persistentie daarvan. Pas als er duidelijke signalen zijn dat
de veerkracht wordt aangetast, is het oppassen geblazen.
Als in de volgende eeuw de conventionele energiebronnen uitgeput raken, is dat geen probleem,
mits we er in de tussentijd in zijn geslaagd, de kennis en technologie voor andere bronnen te
ontwikkelen. Waar energie in beginsel een overvloedig artíkel is, moeten we investeren in nieuw
te ontwikkelen kennis. De kernenergie-optie moet niet te snel worden uitgesloten. ln weten-
schappelijke kring bestaat nog veel onzekerheid over de aard en de ernst van de milieuproble-
men. De adaptatie aan een hogere temperatuur en een hoger COr-gehalte van de soorten waar
de mens zich mee voedt, verloopt mogelijk niet snel genoeg. De conclusie die hieraan kan
worden verbonden, is dat de mogelijke effecten - zelfs van een denkbare 'worst case' - niet zo
ondubbelzinnig negatief zijn dat deze de ongewisse weg van een vergaande economische recon-
structie noodzakelijk maken. Voorzover zich negatieve effecten voordoen, lijken deze via
anticiperende actie overkomelijk. Wel baart het tempo zorg, reden om de optie kernenergie zeer
serieus te nemen en waar mogelijk verspilling van energie tegen te gaan.
Waneer men natuur en milieu de functies 'volksgezondheid', 'produktie/consumptie' en
'soortenrijkdom' toekent, dan is de hiërarchie hier:
1) Produktie/consumptie (inclusief wetenschap en milieul;
2l Volksgezondheid;
3) Soortenrijkdom.

4.3.2 Bezonnen houding

De 'bezonnen houding' (Schoonenboom en Rabbinge, 1991: 12-14t. ziet de natuur als robuust
binnen grenzen. Ook hier heeft men oog voor de persistentie, de veerkracht van ecosystemen.
Deze veerkracht wordt echter begrensd geacht, en dient derhalve goed te worden bewaakt.
Deze grenzen zijn niet altijd bekend, en dat maant op zich al tot voorzichtigheid. Deze positie wil
daartoe de ernstigste risico's voor natuur en milieu vermijden, accepteert daartoe ook noodzake-
lijke gedragsaanpassingen. Ernstig wordt gemeten aan de gevolgen voor de volksgezondheid.
Waar minder ernstige risico's in het geding zijn, laat men echter ruimte voor een meer experi-
mentele interactie tussen mens en milieu, die ruimte biedt voor wederzijdse adaptatie en
uitkomsten die zijn te typeren als 'geven en nemen'. Soms moet de één een veer laten, soms de
ander. Zo dient de natuur zoveel mogelijk een geïntegreerd karakter dragen. het 'geven en
nemen' kan ook het karakter aannemen van compensatie: moet de natuur hier inleveren, dan
moet elders compensatie plaatsvinden.
ln deze optie is aldus sprake van een beheerst-experimentele houding: schade hier moet elders
worden gecompenseerd, waar voor drinkwater aan lozingen van bepaalde stoffen naar beste
weten geen gevaar is verbonden worden deze getolereerd. Dit betekent een sterk accent op
voorlopigheid van arrangementen. Controleerbaarheid is het trefwoord.
ln de economische ontwikkeling moeten milieudoeleinden een veel grotere rol gaan spelen, maar
het gaat om een gecontroleerde ontwikkeling. Dit geldt ook voor wetenschap en techniek. Er

kan niet op vertrouwd worden dat innovaties per saldo goed voor het milieu uitpakken. De
overheid dient derhalve een zekere greep te hebben op de technologische ontwikkeling. Aan de
andere kant is er ook geen reden voor een groot wantrouwen. Via technische aanpassingen kan
een uit het oogpunt van grondstoffeninzet veel zuiniger produktie plaatsvinden. Niet alleen
geïntegreerde landbouw dus, maar een geïntegreerde economie.
De hiërarchie in functies van natuur en milieu, waar men zich in deze positie door laat leiden, is:
1) Volksgezondheid;
2l Produktie/consumptie;
3) Soortenrijkdom.

4.3.3 No-regret houding, de voorzichtigen

De'no-regret houding'(Schoonenboom en Rabbinge, '199'l: 8-10) poneert dat de verstoorde
relatie tussen mens en natuur moet worden hersteld door af te zien van gedrag dat een wissel



5B

trekt op milieu en natuur. Er bestaat een redelijke zekerheid over de grenzen, die milieu en
natuur ons opleggen (de draagkracht): de hoeveelheid uitputbare grondstoffen die beschikbaar
zijn, de omvang van de vernieuwbare hulpbronnen, de huidige soortenrijkdom. Het menselijk
gedrag moet zich aan deze grenzen aanpassen. De gebruikelijke strategieën zijn te ongewis. Er
kan bijvoorbeeld niet langer op worden vertrouwd dat de menselijke inventiviteit tijdig nieuwe
energiebronnen tot ontwikkeling kan brengen. Daarvoor is de relatie tussen de mens en het
natuur en milieu teveel uit balans geraakt. De natuur is fragiel: risico's ervoor moeten derhalve
uit de weg worden gegaan. De aangewezen weg is dan ook: de terugweg. Op mondiaal niveau
moet de bevolkingsgroei naar beneden, de welvaartsgroei moet zodanig terug dat het beroep op
vernieuwbare hulpbronnen hun regeneratievermogen niet te boven gaat, dat het beroep op niet-
vernieuwbare hulpbronnen minimaal wordt en de soortenrijkdom gehandhaafd wordt. Het
referentiepunt voor de soortenrijkdom is het heden: wat nu nog aan soorten rest, moet
behouden worden. Teveel zijn er al verloren gegaan. De onomkeerbaarheid hiervan gebiedt dat
de processen die hiertoe leiden, worden stopgezet.
Deze positie houdt eveneens in dat het beslag van het Westen op de schaarse hulpbronnen
wordt teruggebracht, zodat er ook nog iets daarvan voor de Derde Wereld beschikbaar blijft.
Omdat we er absoluut niet zeker van kunnen zijn, tijdig over alternatieve hulpbronnen te
beschikken en niet-vernieuwbare grondstoffen tijdig te kunnen vervangen door andere grond-
stoffen, is het terugdringen van het huidige beslag hierop echter ook vanuit een intergeneratio-
nele verantwoordelijkheid een 'must'. Deze visie vertoont verwantschap met de 'Economie van
het genoeg'van de economen Goudzwaard en De Lange (1991).
We moeten koesteren, wat we nog over hebben. Wetenschap en techniek kunnen hierbij zeker
behulpzaam zijn. Maar waar deze tot een sprong in het duister leiden, moet van toepassing
worden afgezien. Waar zekerheden bestaan over de gevolgen van menselijk ingrijpen {gat in de
ozonlaag), is gedragsaanpassing vanzelfsprekend onmiddellijk geboden. Nieuwe produkten
mogen alleen op de markt komen, als hun onschadelijkheid voor het milieu onomstotelijk is
aangetoond. Maar zolang onzekerheid bestaat over de milieugevolgen van gedrag, dient ook
gedragsaanpassing plaats te vinden, temeer naar gelang de ernst van het mogelijke risico. De
onzekerheid, die in de wetenschap bestaat over de gevolgen van de verbranding van fossiele
brandstoffen voor de mondiale temperatuur, omvat dermate grote risico's dat het energiever-
bruik drastisch terugmoet, zolang onschadelijke energiewinning (stromingsbronnen) niet binnen
handbereik zijn.
Het zal duidelijk zijn dat in deze 'één minuut voor twaalf-visie' het risico niet totaal wordt
gemeden. ln feite wordt het risico in belangrijke mate verlegd naar de maatschappelijke
organisatie, die hiervoor nodig is. Economische en sociale mechanismen moeten zich aanpassen
aan als absoluut geziene ecologische randvoorwaarden. ln deze grondhouding wordt daarom
voortdurend gesproken van een 'milieugebruiksruimte', die goed gedefinieerd is. Voorts wordt in
deze grondhouding gewezen op de met behulp van globale analytische modellen voorspelde
kans op catastrofes (Club van Rome), waardoor een veel sterkere terugtred niet alleen
gerechtvaardigd, maar zelfs noodzakelijk is. We zijn te ver gegaan en we moeten terug om van
natuur en milieu nog te kunnen redden, wat er nog over is. De functiehiërarchie is hier:
1) Soortenrijkdom;
2l Volksgezondheid;
3) Produktie/consumptie.

4.4 Slotoomerkino

ln dit hoofdstuk is een drietal 'perspectieven op economische ontwikkeling en de rol van de
overheid', alsmede een drietal 'grondhoudingen bij het streven naar een duurzame landbouw'
beschreven. ln hoofdstuk 5 worden deze 'perspectieven' en 'grondhoudingen'gecombineerd tot
denkbeelden aangaande het toekomstig relevant beleid en de toekomstige technologische
ontwikkeling. Daarbij zullen lang niet alle mogelijke combinaties worden beschreven en
onderzocht. Gestreefd wordt naar ontwikkeling van zo interessant en zo contrasterend
mogelijke denkbeelden.
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5 DRIE DENKBEELDEN TEN AANZIEN VAN RELEVANT BELEID EN TECHNOLOGI-

SCHE ONTWIKKELING

5.1 Inleidinq: de keuze van denkbeelden

ln hoofdstuk 4 is een drietal 'perspectieven op economische ontwikkeling en de rol van de

overheid', alsmede een drietal 'grondhoudingen bij het streven naar een duurzame landbouw'

behandeld. ln het onderhavige hoofdstuk worden deze twee invalshoeken gecombineerd tot een

drietal denkbeetden aangaande het toekomstig landbouwbeleid, natuur- en milieubeleid,

ruimtelijk beleid, alsmede de toekomstige technologische ontwikkeling in de landbouw, te

weten:
1)'Vrijemarktigedurfd';
2l 'Evenwicht/bezonnen';
3l 'Coördinatie/no-regret'.
Het zou in principe mogelijk zijn, een negental denkbeelden te ontwikkelen. lmmers, er zijn drie

keer drie combinaties mogelijk. Bovendien kan niet worden gesteld dat de onderscheiden
grondhoudingen volkomen aansluiten bij respectievelijk het vrije marktperspectief, het even-

wichtsperspectief en het coördinatieperspectief (cf. Schoonenboom en Rabbinge, 1991: 8).

Echter, niet alle mogelijke combinaties zijn zinvol. Sommige lijken zelfs strijdig. Terwille van de

eenvoud en de wens tot een zo interessant en contrasterend mogelijke invulling van de

denkbeelden te komen, wordt aangenomen dat de gesuggereerde relaties, gegeven het streven

naar duurzaamheid in de landbouw, althans het meest nauw zijn. lmmers, naarmate de overheid

bereid is meer risico te nemen met betrekking tot natuur en milieu, zal zii de markt meer ruimte

geven. Omgekeerd, naarmate de overheid minder risico wil nemen met betrekking tot natuur en

mitieu, zal ztl de zorg daarvoor meer in eigen hand willen nemen.

ln paragraat 5.2,5.3 en 5.4 staan respectievelijk de volgende vragen centraal:

1) Èoe zouden in het denkbeeld vrije markt/gedurtd het relevant beleid en de technologische

ontwikkeling in de landbouw eruit zien?

Zl Hoe zouden in het denkbeeld evenwicht/bezonnen het relevant beleid en de technologi-

sche ontwikkeling in de landbouw eruit zien?

3) Hoe zouden in het denkbeeld cotirdinatie/no-regret het relevant

sche ontwikkeling in de landbouw eruit zien?
beleid en de technologi-

Ter toelichting hierbij het volgende: ln hoofdstuk 3 is een zevental factoren behandeld, die elk

op zich van invloed zijn geweest op het ruraal grondgebruik in Nederland en de EG. Hoewel

wordt aangenomen dat al deze factoren ook in het toekomstig ruraal grondgebruik in Nederland

en de EG een rol zullen spelen, worden de institutionele factor 'overheidsbeleid' en de technolo-

gische ontwikkeling in de landbouw hier als 'stuurvariabelen' beschouwd. Deze factoren zijn

namelijk het meest direct manipuleerbaar danwel het meest direct gevoelig voor veranderende

o.standigheden. Daar komt bij dat momenteel de toekomst van het landbouwbeleid (produktie-

overschotten, hoge budgettaire lasten), het natuur- en milieubeleid (duurzaamheid), het

ruimtelijk beleid (positie van dit beleid, duurzaamheid) en de technologische ontwikkeling in de

landbouw (duurzaamheid, ethische vragen bij de werking van nieuwe technologiëen, enz') sterk

in de belangstelling staan. Bovendien beïnvloeden zij, zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, de

meeste overige factoren op indirecte wijze.
Het is de bedoeling drie zeer verschillende denkbeelden te ontwerpen. ln het kader van deze

studie zal de uitwerking overigens slechts in grote lijnen geschieden. ln hoofdstuk 7 zullen

binnen een drietal scenario's de potentiële gevolgen van elk van deze denkbeelden voor het

toekomstig regionaal ruraal grondgebruik in de EG en (vooral) Nederland in beeld worden

gebracht (cf. Van der Meer en Zuidema, 1992; 3-4). Het gaat bij dit alles niet zozeer om de

ólausibiliteit van de denkbeelden (hoofdstuk 5) en de grondgebruiksscenario's (hoofdstuk 7). De

bandbreedte van mogelijke ontwikkelingen staat voorop. De bedoeling is aldus een aantal

denklijnen uit te zetten, waarbij verder onderzoek kan aansluiten.

Alvorens de denkbeelden te beschrijven votgt hier een aantal opmerkingen over het landbouw-

beleid respectievelijk het ruimtelijk beleid.
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Voor wat de mogelijke varianten van het toekomstige tandbouwbeteid betreÍt, moet worden
opgemerkt dat er een mogelijkheid voor het landbouwbeleid denkbaar is, die in het hierna-
volgende niet zal worden behandeld: een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, dat
wil zeggen een beleid van sÍapsgrewijze en ad hoc prijsaanpassingen in de richting van het
wereldmarktpriisniveau. De aanpassingen die zich hebben voorgedaan, zoals de quoteringsmaat-
regelen in de zuivel en de stabilisatiemaatregelen in een aantal belangrijke plantaardige
produktieÍichtingen, zijn bovenal ingegeven door een acute budgetproblemen. Hieraan ontleent
het beleid zijn ad hoc karakter. Ondanks de aanpassingen zijn de budgetuitgaven ten behoeve
van de landbouw blijven stijgen en is de EG aan toenemende internationale kritiek bloot komen
te staan (CPB, 1992b: 224).
Men zou dit - ietwat onaardig gezegd - het 'muddling through'-alternatief kunnen noemen. De
actuele hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie - de Macsharry-voorstellen
bevatten zowel liberalisatie- als quoteringselementen. De voorstellen worden gekenmerkt door
forse prijsverlagingen en compensaties die gekoppeld zijn aan maatregelen die de inzet van
grond beperken. ln de voorstellen is tevens sprake van een verdere aanscherping van de
zuivelquotering. De EG-markt zelf blijft in grote mate ontoegankelijk.
Een dergelijk beleid lijkt op de korte termijn waarschijnlijk. Op de lange termijn gaat dit beleid
echter gelijkenis vertonen met het straks te bespreken landbouwbeleid in het denkbeeld
'evenwicht/bezonnen', indien het beleid van stapsgewijze aanpassingen consequent gepaard
gaat met relatief forse prijsdalingen van de (reële) garantieprijzen, zodat de interne EG-prijzen op
wereldmarktniveau komen te liggen {Stolwilk, 1gg2:48; CpB, lgg2b: 2241, Gezien het lange
termijn-karakter van de onderhavige studie is besloten deze beleidsvorm buiten beschouwing te
laten.

Het ruimteliik beleid onderscheidt zich sterk van de andere hier genoemde beleidsvelden. Van
ruimtelijk beleid of ruimtelijke ordening is sprake wanneer de ruimtelijke organisatie doelbewust
tot onderwerp van regulatie wordt gemaakt (Hetsen & Hidding, 1991:11). Binnen onze samen-
leving ligt deze zorg in belangrijke mate in handen van de overheid.
ln 1971 definieerde de Commissie van Veen (1971) ruimtelijke ordening als "het zoeken naar en
het tot stand brengen van de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenle-
ving, zulks ter wille van de samenleving". Aan de hand van deze sindsdien algemeen gehanteer-
de definitie specificeerde de Rijksplanologische Dienst in '1g73 ook de begrippen ruimtelijke
planning en ruimtelijk beleid. Ruimtelijke planning omschreef ze als "het zoeken naar" en ruimte-
lijk beleid als "het tot stand brengen van" de bedoelde aanpassing (RpD, 1g73: 4l,.
Een jaar voordat de Commissie van Veen haar rapport uitbracht, had de Commissie de Wolff de
ruimtelijke ordening getypeerd als een vorm van facetptanning en -beleid (Cie de Wolff, 1g7O).
Daarmee gaf de Commissie de ruimtelijke ordening een bijzondere positie ten opzichte van
diverse vormen van sectorbeleid. Kenmerkend voor het facetbeleid in het algemeen is de
gerichtheid op het brengen van samenhang tussen diverse vormen van sectorplanning en -beleid
vanuit een bepaalde optiek. ln dit geval is die optiek ruimtelijk van aard. Bij de uitvoering van dit
beleid steunt het facetbeleid in belangrijke mate op het instrumentarium van het sectorbeleid. Bij
onvoldoende vermogen of bereidheid van de kant van de sectoren om het facetbeleid te
ondersteunen, stoot de realisering van het facetbeleid gemakkelijk op problemen (Hetsen &
Hidding, 1991: 1 1).
Aanleiding voor ruimtelijk beteid vormen veelal concrete ruimtelijke vraagstukken, die te maken
hebben met de noodzaak de ruimtelijke omgeving aan te passen aan ontwikkelingen in de
maatschappelijk-fysieke organisatie (zoals bijvoorbeeld een toenemende internationalisering van
de maatschappelijke betrekkingen, veranderingen in de bevolkingsomvang en -samenstelling,
veranderingen in de agrarische produktietechniek en opvattingen ten aanzien van milieu, natuur
en landschap).
Op een tweetal thema's binnen het ruimtelijk beleid die in het onderhavige onderzoek speciale
aandacht krijgen, achtereenvolgens schaalniveau's van ruimtelijk beleid en planstrategieén,
wordt hier nader ingegaan.
Het ruimtelijk beleid kan op verschillende schaalniveau's functies in ruimtelijke zin coördineren.
Denkend vanuit Europese verhoudingen kan rekening worden gehouden met de veranderende
positie van Nederland in internationaal verband. Door de economische eenwording ontstaat in



61

Europa een grote, vrije markt waarin vestiging van personen en bedrijven overal mogelijk is en

de landsgrenien als barrières wegvallen (Verbaan et al., 1991: 5). Meer en meer zullen besluiten

op het góni"O van de landbouw, regionale ontwikkeling, infrastructuur, milieu en andere functies

op Europees niveau worden genomen. ln het vertengde van deze ontwikkeling zou het ruimteliik

beleid zich richten op een fuictievervulling, waarmee de best denkbare wederkerige aanpassing

van ruimte en samenleving niet op nationaal, maar op Europese schaal wordt gezocht.

Nederland wordt als deel van een groter geheel beschouwd. Nederland draagt dan zorg voor al

die ruimtelijke functies die vanuit Europeei perspectief in Nederland zinvol worden geacht' Dat

betekent dat niet zonder meer alle huidige ruimtelijke functies in Nederland een plek zullen

kriigen. Het is denkbaar dat minder dicht bevolkte gebieden in Europa welke betere ruimtelijke

voíwaarden bieden voor functies als natuur en bosbouw, deze functies gedeeltelijk kunnen

overnemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nederlandse natuur die niet van internationale betekenis

is en voor produktiebos. De Nederlandse bevolking krijgt dan meer ruimte voor landbouw'

wonen en recreatie. Een hogere mobiliteit wordt dan geaccepteerd.

Er kan daarentegen ook worden gekozen om Nederland op zichzelf te beschouwen en ruimte te

bieden voor alle relevante functies binnen ons land'

ln het ruimtelijk beleid worden diverse ptanstrategieël, gehanteerd. Een zeer gangbaar concept

met betrekking tot landelijke gebieden is het verweving/scheiding-concept. Dit concept probeert

de spanning in de onderiingà verhouding van de functies in het landelijk gebied in banen te

leiden {Zonneveld, 1g91: Z06). Verweving houdt in dat er ruimte wordt geboden aan meer dan

één functie binnen hetzelfde gebied en dai deze functies elkaar wezenlijk beïnvloeden (Minsterie

van vRo, 1g7g: 50; Zonneveld, 1991 z 2071. Verweving beoogt afstemming van de sterkere

functies op de zwakkere functies. Het beleidsinstrumentarium is op samenhang gericht'

Multifunctionaliteit is in deze strategie een belangrijk uitgangspunt'

Scheiding richt zich juist op de monofunctionaliteit van gebieden. Scheiding betekent ook

afwisseling; naast elkaar komen gebieden voor die qua functie, ruimtegebruik en/of verschij-

ningsvorm duidelijk van elkaar verschillen (Nota Landelijke Gebieden, 1979:49-51)' Natuur,

landbouw, landschap en recreatie worden geacht niet verenigbaar te zijn in een en hetzelfde

gebied en moeten daarom van elkaar gescheiden worden. De diverse functies kunnen zich beter

óescheiden van elkaar kunnen ontwikkelen. Produktie heeft de prioriteit. Het beleidsinstrumenta-

rium is sterk sectoraal en behoeft weinig coördinatie'

De hier besproken thema's komen bij de denkbeelden hieronder terug'

5.2

5.2.1

Denkbeeld'vriie markt/qedurfd'

Landbouwbeleid

Hoe zou het landbouwbeleid er in het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' uitzien? De filosofie achter

een dergeliik beleid is ongeveer de volgende: De overheid moet helemaal niet interveniëren in de

agrarische sector. Het is waar dat dit voor vele boeren pijnlijke consequenties kan hebben' Er

ziJn echter teveel boeren. Bovendien is dit nu eenmaat de prijs die voor economische vooruit-

gang betaald moet worden. Overheidsingrijpen - gekenmerkt door ramingsfouten, gebrek aan

informatie en vertragingen - verstoort de wàrking van de markt en leidt alleen maar tot ineffici-

enties; de enorme pioduktie-overschotten vormen hiervan het bewijs. De 'landbouwlobby' mag

niet (meer) de kans krilgen haar belangen aan de politiek op te leggen. Gezien alle onzekerheden

in dit verband, kan men beter vertrouwen op de - wel door de markt gestuurde - technologische

vernieuwing, dan op de - niet door de markt gecontroleerde - overheidsbemoeienis' Kortom, laat

de markt haar (zegenrijke) werk doen.
ln de praktijk zou dit dus neerkomen op een totale afschaffing van het bestaande landbouwbe-

leid. De overheid zou de handen voiledig aftrekken van de agrarische sector. Een totale afbraak

van het systeem van variabele heffingen en uitvoersubsidies en een aanpassing van het interne

EG-prijspeil voor landbouwprodukten aan het wereldprijspeil zijn aldus de kenmerken van dit

p.r"pó"ii"t (cf . Weinschenck and Kemper, 1981 ; 27O; het wereldmarktpriispeil zou in dit geval

overigens omhoog gaan, cf. Stolwijk, 1992:45-46). Maar niet alleen zullen prijsondersteunin-

gen en quoteringen verdwijnen, ook van inkomenstoeslagen zal geen enkele sprake kunnen zijn'
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Bovendien is ook elke vorm van landbouwstructuurbeleid taboe. De aanhangers van de neo-Oostenrijkse School zouden immers het binnen de onrendabele landbouw blijven van produktie-
factoren als gevolg van inkomenstoeslagen of van een structuurbeleid beschouwen als eenongewenste'inefficiëntie'. Een - verondersteld efficiënt werkende - vrije markt, volledigevrijhandel in agrarische produkten en vertrouwen in de agrarische ondernemer als creatieveinnovator zijn het devies.
ln subparagraaÍ 3.2.8 zijn drie vormen onderscheiden met betrekking tot het overheidsbeleid tenaanzien van de bosbouw: (1) regelgeving, l2l subsidiëring en (3) zeli bos aanleggen en beheren.ln het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' zal het beleid niet verder gaan dan een geOeeltelijke
regelgeving: het verstrekken van vergunningen. Vergunningen kunnen gezien worden alseigendomsrechten. Zii zullen hier slechts de vorm aannemen van een kapvergunning. De
bestaande herplantplicht verdwijnt.

5.2.2 Natuur- en mitieubeleid

ln het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' zou in feite geen ruimte voor een natuur- en milieubeteid
bestaan. De overheid zal volstaan met bescherming en vaststelling van eigendomsrechten.
Marktkrachten (zie onder) moeten de verdere invulling van de aanpak van milieuproblemen
bepalen. De achterliggende filosofie zou ziin dat de ovàrheid de toekomst qua technologische
mogelijkheden en behoeften van na ons komende generaties niet kent. De hoop moet gevestigd
worden op technologische vernieuwing€n, die door particulieren worden ontwíkkeld.ln subparagraaf 3.3.4 zijn drie vormen genoemd met betrekking tot het overheidsbeleid ten
aanzien van natuur: (1) regelgeving, (2) subsidíëring en (3) zelf natuurterreinen aanleggen enbeheren. Van subsidiëring, alsmede aanleg en beheer van overheidswege zal in dit denkbeeldgeen sprake kunnen zijn. Oua regelgeving kan slechts gedacht worden aan de uitgifte vanvergunningen, zoals vervuilings- of emissierechten. Vanzelfsprekend zijn deze verhandelbaar: de
markt bepaalt de allocatie van de beperkte hoeveelheid aan tolerabele emissies.
Zijn er alternatieven voor overheidsvoorziening mogelijk? Zowel in het denkbeetd ,vrije markt/ge-
durfd' als in het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' is een alternatief voor overheidsvoorziening
het toepassen van een gedecentraliseerd besluitvormingsproces, waarbij de voorziening van eeÀ
collectief goed loopt via een 'club'. De gedachte is dat de overheid net zo goed kan falen als demarkt.l ln subparagraaÍ 5.3.2 wordt dit nader toegelicht, aangezien deze toepassing van de'economic theory of clubs' theoretisch gezien volmaakter in het denkbeeld ,evenwicht/bezon-
nen' past.
Het valt te verwachten dat - alles bijeengenomen - van natuurontwikkeling in dit denkbeeld vrij
weinig terecht zal komen' lmmers, het budgetmechanisme wordt helemaal niet ingeschakeld. De
functie 'soortenrijkdom' staat onderaan de hiërarchie en heeft dus geen prioriteit.

5.2.3 Ruimtelijk beteid

Het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' lijkt geen plaats te bieden voor enige vorm van ruimtelijk
beleid. De sterke oriëntatie op de markt en op het particuliere initiatief en de angst voór
marktverstorende effecten van overheidsbeleid, leiden tot een zeer beperkte overheidstaak.
Alleen als het echt niet anders kan wordt verwacht dat de overheid iniatieven neemt. De zorgvoor een elementaire infrastructuur en voor basis onderwijs vanuít een economische optiek,

1 ln het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' houdt de overheidstaak niet veel meer in dan
bescherming van eigendomsrechten (zie subparagraaf 4.2.11. Aan de idee dat door onderhande_
lingen tussen betrokken marktpartijen onderling, dus zonder overheidsingrijpen, een bescher-
ming van het milieu kan worden verkregen die efficiënt is, ligt het zogenaamàe Coase-theorema
ten grondslag' Dit theorema is in feite op neo-klassieke leest geschoeid: het stelt dat, gegeven
bestaande eigendomsrechten, handel tussen betrokken partijen externe effecten internaliseert
en tot een Pareto-optimale situatie leidt (Randall, 1987: 189). Coase abstraheerde hierbij van -
in de praktijk vaak optredende - transactiekosten (zie daarover bijvoorbeeld Bromley, 1g91: 63-
64).
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lijken te passen in dit denkbeeld. Natuurbescherming en recreatie zullen worden overgelaten aan

het particulier initiatief. De genoemde overheidstaken zullen worden uitgevoerd binnen vormen

van sectorbeleid. Van facetbeleid is geen sprake. Dat betekent dat voor sturing door middel van

afweging en toetsing vanuit een ruimtelijke optiek geen plaats is. Ruimtelijke ontwikkelingen

zullen grotendeels afhankelijk zijn van de kracht van actoren op de grondmarkt. De gedurfde

grondhouding met een grote bereidheid tot het nemen van risico's voor natuur en milieu, een

óroot vertrouwen in de menselijke inventiviteit tot het vinden van oplossingen en de "robuuste

natrur' visie, legitimeren deze zeer terughoudende overheidsopstelling.

Dit denkbeeld zal tenderen naar een functievervulling op Europees schaalniveau. Niet zozeeÍ

vanuit weloverwogen ruimtelijke prioriteiten, want daarvoor is in deze denkbeelden geen plaats.

Het is vooral het resultaat van de min of meer op hun beloop gelaten marktprocessen, die zullen

leiden tot grond- en ruimtegebruik in overeenstemming met de eerder besproken theorieën over

grondgebruik waarbij internationale verschillen in natuurlijke omstandigheden en in comparatieve

kosten bepalend ziin.
Wat betreft de keuze scheiding of verweving zal, hoewel van een weloverwogen ruimteliike

strategie hier geen plaats is, de ontwikkeling in het algemeen naar scheiding tenderen. De reden

hiervoor is dat grondgebruikers en -beheerders vanuit het oogpunt van efficiëntie zullen kiezen

voor specialisatie in de voor hen meest relevante functie. Dat sluit echter niet uit dat beheerders

juist vanuit een oogpunt van efficiëntie andere functies zullen accepteÍen mits daar een

ioereikende vergoeding tegenover staat. Beheersovereenkomsten tussen natuurbeschermingsor-

ganisaties en recreatieondernemers enerzijds en boeren met land onder extensief agrarisch

beheer en boseigenaren anderzijds lijken heel wel mogelijk'

5.2.4 Technologische ontwikkeling in de landbouw

ln de vrije marktfilosofie zou er ook geen sprake kunnen zijn van een technologiebeleid, dus ook

niet van een (milieu-)technologiebeleid voor de landbouw. lnspiratie voor en organisatie van

(milieu-)technologische ontwikkeling moet in dit perspectief uit de samenleving zelf komen. De

landbouw moet - reagerend op marktsignalen - de technologie zelf verder ontwikkelen danwel

creatief gebruik makàn van elders in de economie ontwikkelde technologische vindingen. De

agrariër wordt - net als de mens in het algemeen - gezien als een creatieve persoonlijkheid, die

,élt =in problemen met behulp van vernieuwingsstrategieën oplost, althans dient op te lossen.

Staagi dL landbouw er niet in de zo noodzakelijk geachte technologische ontwikkeling te

bewàrkstelligen, dan loopt deze sector het risico (gedeeltelijk) onder te gaan in de economisch-

technologische wedloop. een stimulerend technologiebeleid van overheidswege verstoort dit

proces ,àn 
"cono;nische 

vooruitgang. De produktie-overschotten in de landbouw zijn, zo wordt
gesteld, het gevolg van een door de overheid in de verkeerde richting gestuurde technologische

ontwikkeling.
ln subparagiaaf 3.2.3 ziin - met betrekking tot technologische ontwikkelingen in de landbouw -

vier vormen onderscheiden: (1) biologisch-technologische ontwikkeling, l2l mechanisch-

technologische ontwikkeling, (3) organisatorisch-technologische ontwikkeling en (4) cultuurtech-

nische ontwikkeling. Bij aJwezigheid van een technologiebeleid voor de landbouw zal de

cultuurtechnische ontwikkeling sterk vertragen. lmmers, voor door de overheid geÏnitiëerde

tandinrichting is in dit denkbeeld geen plaats. De biologisch-technologische ontwikkeling zal

waarschijnl'rjÉ sterk veftragen. Met betrekking tot de mechanisch-technologische en de

organisaiorisch-technologische ontwikkeling zullen agrariërs vrijwel geheel afhankelijk worden

,"n d" toeleverende en verwerkende industrie. ln de agrarische produktiekolom vindt aldus

voorwaartse en achterwaartse integratie plaats. Dit proces zal waarschUnlijk leiden tot een

landbouw, die grotendeels uit grote bedrijven bestaat. lmmers, kleine bedrijven ziin voor de

agribusiness qua toelevering van nieuwe technologieën niet interessant. Technologische

ont*ikk"ting zal, zonder overheidsinmenging, aan kleine bedrijven goeddeels voorbijgaan. Soms

kunnen kleine bedrijven wel overleven; zie subparagraaÍ 7.2'1 '7 '
ln dit denkbeeld laten alle EG-overheden het technologiebeleid varen. De algehele technologi-

sche ontwikkeling in de EG-landbouw zat aldus minder snel gaan dan in de beide andere

denkbeelden. Waarschijnlijk zal Nederland zijn voorsprong op dit gebied kunnen behouden, al



zullen de bestaande
verminderen.
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regionale verschillen in toepassing van de technologie mogelijk wat

5.3

5.3.1

Denkbeeld'evenwicht/bezonnen'

Landbouwbeleid

De filosofie achter het landbouwbeleid in het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' luidt ongeveer als
volgt: De bemoeienis van de overheid met de landbouw dient bescheiden te zijn. Hei prijsme-
chanisme functioneert in principe goed en zorgt voor evenwicht op de landbouwmarkten.
Overschotproduktie zal aldus verdwilnen. ln de lijn van de neo-klassieke economische theorie
moet het overheidsingrijpen in de landbouw zich beperken tot het corrigeren van marktonvolko-
menheden en het voortbrengen van die zaken waarin het prijsmechanisme niet kan voorzien.
Het overheidsingrijpen mag daarbij de door de vrije markt bewerkstelligde 'pareto-efficiënte
allocatie' van de produktiefactoren over de diverse aanwendingsmogelijkheden niet verstoren.
Dit betekent onder meer dat de overheid, wanneer zij de inkomens wil herverdelen ten gunste
van de boeren, produktie-neutrale inkomensoverdrachten dient te hanteren; prijssteun komt
derhalve niet (meer) in aanmerking. Voor landbouwstructuurbeleid in enge zin bestaat - in
tegenstelling tot in het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' - enige ruimte. Onevenredig hoge kosten
(bijvoorbeeld bij landinrichting) of ongewenste monopolieposities in de particuliere sector
vormen redenen voor overheidsingrijpen.
Het landbouwbeleid in het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' heeft in de praktijk in zekere mate
soortgelijke implicaties als het landbouwbeleid in het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd'. Verwon-
derlijk is dat niet, gezien de assumptie dat de aanwending van produktiefactoren in de landbouw
efficiënter door het marktmechanisme kan worden gecoördineerd dan door de 'bureaucratie,.
Ook hier zouden alle prijsondersteunende maatregelen en quoteringen worden afgeschaft en zou
het interne EG-prijspeil dalen tot wereldmarktprijsniveau.
Maar er zijn ook verschillen. Zo bestaat hier de ruimte voor een noodzakelijk geachte herverde-
ling van inkomens door middel van geldoverdrachten. Bij een keuze voor een 'evenwicht-
landbouwbeleid' zal de EG-overheid besluiten niet-produktgebonden, namelijk grondgebonden
inkomenstoeslagen te geven aan de agrariërs (waarvan de meeste anders het hoofd niet boven
water kunnen houden). De agrariërs blijven daarbij vrij in het gebruik van de grond: het zoge_
naamde Plan-De Veer (cf. Sleurink, 1gg3). Aldus ligt wat doorgaans,het vrije markt-alternatief,
voor of 'liberalisatie'van het landbouwbeleid wordt genoemd (cf. CPB, lgg2b: 224,23O; ct.
Van der Meer en Zuidema, 1992: 4! , in feite veel dichter bij het landbouwbeleid in het
denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' dan dat in het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd'. Trouwens, de
term 'evenwicht' is hier ook meer bruikbaar dan de term 'vrije markt': het hier geschetste
potentiële landbouwbeleid is eerder als 'neo-klassiek' dan als 'neo-Oostenrijks' te kwalificeren.
Een volgend verschil is gelegen in de - beperkte - ruimte die hier bestaat voor vormen van
landbouwstructuurbeleid. De overheid subsidieert danwel financiert zetf onderzoeksinstituten,
proefbedrijven en mestbanken, respectievelijk om de voortbrenging van deze quasi-collectieve
goederen mogelijk te maken danwel om monopolievorming in de particuliere sector - hetgeen
ertoe kan leiden dat prijzen hoger uitvallen dan de marginale kosten - te voorkomen. De directe
investeringen voor projecten als landinrichtingsprojecten - die de bedoeling hebben de efficiency
met betrekking tot de voorbrenging van agrarische produkten te verhogen - zal de overheid
subsidiëren. lmmers, de omvang van een dergelijke investering zal particulieren doen afzien van
de uitvoering van het project.
ln het denkbeeld 'evenwícht/bezonnen' zal het beleid verder gaan dan een gedeeltelijke regelge-
ving (vergunningen), zoals in het denkbeeld 'vrije marktigedurtd'. Er is ook ruimte voor fiscale
voordelen en voor een zekere mate van subsidiëring van bosaanleg, -beheer en -instandhouding.
Aldus wil men in de EG-landen bestaande houttekort (deels) bestrijden. Bovendien betekent
meer bos meer mogelijkheden voor recreatie; recreatie is immers een collectief goed.
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5.3.2 Natuur- en milieubeleid

ln de filosofie van het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' bestaat ruimte voor een beperkt natuur-

en milieubeleid. Men wil met betrekking tot natuur en milieu minder risico's nemen dan in het

denkbeeld 'vrije markt/gedurfd'. Bescherming van de volksgezondheid staat hierbij voorop.

Vanuit deze gedachte wil de overheid marktonvolkomenheden opheffen. De basisgedachte is

immers dat de werking van de markt zoveel mogelijk tot zijn recht moet (blijven) komen.

Oua regelgeving met betrekking tot natuur en milieu moet ook hier gedacht worden aan

to"p.55ing van verhandelbare emissierechten. Voorts zal de overheid in dit denkbeeld via

subsidiëring bijdragen aan de voortbrenging van quasi-collectieve goederen als natuurterreinen.

lmmers, de markt faalt hier grotendeels. Het milieubeleid is marktconform: negatieve externe

effecten van de landbouwproduktie en -consumptie - zoals de aantasting van de kwaliteit van

bodem, water en lucht - worden belast, positieve externe effecten daarvan - zoals een uit het

oogpunt van de volksgezondheid milieuvriendelijke bedrijfsvoering - gesubsidieerd. Bij markt-

conforme milieumaatregelen kan worden gedacht aan een invoering van heffingen op mineralen-

overschotten, gewasbeschermingsmiddelen en op COr-emissies. Aldus worden in het denkbeeld
,evenwicht/bezonnen' via de aanpassing van marktprijzen milieudoelstellingen nagestreefd.

Nu kan niet alleen de markt, maar ook de overheid falen, zo is ook hier de gedachte. Een

alternatief voor overheidsvoorziening is, net als in het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd', het

toepassen van een gedecentraliseerd besluitvormingsproces, waarbij de voorziening van een

quasi-collectief goed loopt via een 'club', een vereniging. De 'economic theory of clubs' biedt

hiervoor een theoretische basis. Over de economische aspecten van 'clubs' is de laatste

decennia een uitgebreide hoeveelheid literatuur verschenen (onder andere Buchanan, 1965; Ng,

1973; Sandler and Tschirhart, 1980; Cornes and Sandler, 1986; Schmid, 1987; Boadway and

Bruce, lggg). Uit deze theorie kan afgeleid worden dat dergelijke'samenwerkingsverbanden'
een Pareto-efficiënt alternatief vormen voor voorziening door de overheid.

Een toepassing van de 'club'-theorie nu is om agrariërs op lokaal niveau gezamenlijk zorg te
laten dragen voor het behoud van natuur en landschap, alsmede de kwaliteit van bodem, water

en lucht. Deze taak zou plaats kunnen vinden in een samenwerkingsverband tussen zelfstandige

ondernemingen. Voor de samenwerkingsvorm kan gedacht worden aan een 'vereniging', een
,milieu-samenwerkingsverband'. Een milieu-samenwerkingsverband is als vereniging een

economische institutie, die binnen het bestaande economische systeem optreedt als een

correctief op het marktfalen. De samenwerking moet zich richten op het beperken van

milieuvervuiling in de vorm van emissies, mineralenverliezen en de aantasting van natuur en

landschap, alsmede het in stand houden en verbeteren van het milieu. Om het milieu-samenwer-

kingsverband in stand te houden, moet de samenwerkingsovereenkomst voor de deelnemende

bediijven aantrekkelijk zijn. Dat wil zeggen, gecoördineerd handelen moet tot een beter resultaat

leiden dan ongecoördineerd. Daarnaast moeten milieu-samenwerkingsverbanden - in het

denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' - maatschappelijk gezien efficiënt zijn, dat wil zeggen tot een

verhoging van de collectieve welvaaft leiden.

De landbouw, gekenmerkt door veel bedrijven met relatief weinig milieuvervuíling, leent zich in

dit denkbeeld bij uitstek voor een combinatie van zogenaamde convenanten met een systeem

van verhandelbare vervuilingsrechten. ln zo'n convenant kan de milieukwaliteit of de gezamenlij-

ke omvang van de toegestane emissies worden vastgelegd. Door in de tijd een norm- of
quotumverlaging af te spreken, wordt getracht de gezamenlijke milieuvervuiling terug te

dringen. De beschikbare ruimte wordt verdeeld in afzonderlijke aandelen, die in de vorm van

verhandelbare rechten worden uitgegeven: het'stolp'of 'bubble'-concept (WRR, 1992a:93).
Door het verhandelbaar stellen van deze rechten zal er via de markt een verdeling van de

vervuiling tot stand komen, waarbij de emissiereductie bij alle emittenten tegen deze marginale

kosten plaats vindt. Het resultaat zou dan een Pareto-efficiënte allocatie zijn. Voor het systeem

van verhandelbare vervuilingsrechten geldt dat daarmee de milieudoelstellingen tegen de laagste

kosten kunnen worden bereikt (Baumol and Oates, 1988: 1771-

Alles bijeengenomen zal van natuurontwikkeling in dit denkbeeld meer terecht komen dan in het

denkbeeld 'vrije markt/gedurfd'. lmmers, het budgetmechanisme wordt gedeeltelijk ingescha-

keld. Zo laat de overheid zien dat zij aangaande natuurontwikkeling niet al te veel risico wil
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nemen. De functie 'soortenrijkdom' staat echter ook hier onderaan de hiërarchie. ln het
denkbeeld 'coördinatie/no-regret' (zie subparagraaf 5.4.21 bestaat _ in principe althans - meer
ruimte voor natuurontwikkeling. De functie 'soortenrijkdom' staat daar bovenaan de hiërarchie.

5.3.3 Ruimtelijk beteid

Het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' vertoont sterke overeenkomst met het vorige denkbeeld.
Een belangrijk verschil is echter dat hier meer ruimte is voor een overheidsbeleid dat de
uitomsten van marktprocessen corrigeert, voorzover dit niet marktverstorend werkt. lnkomens-
ondersteuning van personen en subsídieëring van organisaties die collectieve belangen
behartigen, passen in dit denkbeeld. Natuurbescherming evenals verbetering van de agrarische
structuur, mits verlopend via overheveling van inkomen aan de betreffende organisaties, zijn
hiervan voorbeelden. Omdat bij de besteding van deze gelden in het algemeen zo min mogelijk
(marktverstorendel locationele voorwaarden zullen worden gestetd, is ook in dit denkbeetd wei-
nig plaats voor een ruimtelijk facetbeleid. De bezonnen grondhouding, gekenmerkt door een
sterk accent op de bestrijding van milieuvervuiling met het oog op de volksgezondheid en door
een visie op natuur als robuust binnen grenzen, kan aan de andere kant toch leiden tot bepaalde
ruimtelijke prioriteiten. Deze zullen dan liggen op het vlak van de aanwijzing van te beschermen
drinkwatergebieden en van gebieden waar de bescherming van bedreigde natuurwaarden
prioriteit heeft. De aankoop (via subsidie) en het beheer van dergelilke gebieden zal hier door
ondernemingen of organisaties gebeuren.
Evenals in het vorige denkbeeld zal ook hier de functievervulling tenderen naar een Europees
schaalniveau en scheiding van functies zal het overheersend patroon zijn.

5.3.4 Technologische ontwikkeling in de landbouw

ln de filosofie van het denkbeeld'evenwicht/bezonnen' zal er, in tegenstelling tot in die van het
denkbeeld 'vrije markt/gedurfd', weÍ enige ruimte zijn voor een agrarisch- en milieu-technolo-
gisch beleid. Dit beleid is echter bescheiden van omvang. Technologische ontwikkeling - ook in
de landbouw - wordt door de overheid alleen gestimuleerd met behulp van subsidies, indien niet
alleen de betrokkenen zelf - in de landbouw de agrariërs - maar ook anderen - bijvoorbeeld de
consumenten of de samenleving als geheel - de vruchten daarvan kunnen plukken. Verder is
technologische ontwikkeling het resultaat van calculeren door de agrariërs zetf: welke technolo-
gische vindingen leiden bijvoorbeeld - gegeven bepaalde randvoorwaarden met betrekking tot de
vereiste milieukwaliteit - tot een hoger inkomen en welke niet?
ln het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' zal de cultuurtechnische ontwikkeling - gezien de
beperkte overheidsinmenging - vertragen, niet verdwijnen. ln dit denkbeeld zal het tempo van de
technologische ontwikkeling in de landbouw - gezien de overheidsinmenging - waarschijnlijk
hoger liggen dan in het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd'. De overheidsinmenging bevordert niet
alleen de technologische ontwikkeling op zich, ze vergroot tevens toegankelijkheid en versprei-
ding daarvan' De bestaande regionale verschillen in de toepassing van de technologie zullen in
het denkbeeld'evenwicht/bezonnen' waarschijnlijk weinig veranderen.

5.4 Denkbeeld 'coördinatie/no-reoret'

5.4.1 Landbouwbeleid

De filosofie achter het landbouwbeleid in het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' behelst ongeveer
het volgende: De overheid moet actief ingrijpen in de agrarische sector. Landbouwmarkten zijn -
vanwege een aantal 'eigen-aardigheden' van de landbouw qua vraag en qua aanbod (prijs- en
inkomensinelastische vraag, prijsinelastisch aanbod), alsmede vanwege de snelle technologische
ontwikkeling - uiterst instabiel (cf. De Hoogh, 1990: 4-8; cÍ. van der Meer, 1gg2:2-3l.zonder
overheidsingrijpen kunnen de prijsschommelingen en andere 'onevenwichtigheden' op sector- en
macro-niveau die hierdoor ontstaan, beslist niet gecorrigeerd worden. Het landbouwbeleid in het
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denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' is wat dit betreft te optimistisch; het schat de toekomst te
zeker in. De landbouwproduktie en de landbouwbevolking - en de consumenten - mogen echter
niet aan de grillen van de 'vrije' markt uitgeleverd worden. Alleen coördinatie van overheidswe-
ge kan de overschotproduktie beteugelen. lnkomenstoeslagen en een vrije werking van de markt
zijn daartoe niet toereikend. Sterker nog, ze werken juist averechts. Om de gewenste inkomens-
herverdeling van consument naar agrarische producent te bewerkstelligen, dient de overheid
rechtstreeks in de landbouwmarkt in te grijpen door middel van regelgeving en prijsregulering.
De welvaartsverliezen voor de consumenten worden bijgevolg van minder belang geacht (cf.
Stolwijk, 1992:. 51). ls het landbouwstructuurbeleid in het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen'
beperkt, in het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' is er sprake van sterke sturing. Ook paternalis-
tische motieven en de wens bepaalde niet bereikte sector- of macro-economische doelstellingen
te realiseren, zullen in het structuurbeleid een rol spelen. Deze filosofie heeft op hoofdlijnen het
landbouwbeleid van de afgelopen decennia gekenmerkt. Dat landbouwbeleid is dan ook in
belangrijke mate een coördinerend beleid geweest.
ln de praktijk leidt dit ertoe dat de overheid het prijsmechanisme in belangrijke mate zal willen
uitschakelen en proberen het aanbod van landbouwprodukten door middel van quotering direct
onder controle te krijgen. De relatief hoge prijzen blijven gehandhaafd. Op deze wijze zal de
overheid ook de inkomenspositie van de agrariërs willen beschermen. Dit alles impliceert een
verder afsluiten van de EG-markt en een drastische vermindering van exportsubsidies (cf. Van
der Meer en Zuidema,1992:3). Een effectieve quotering kan alleen bestaan, indien de markten
worden afgeschermd van concurrerende produkten (Stolwijk, 1992: 50).
Het door het CPB (1992b: 224l. onderscheiden'produktiebeheersingsalternatief'- dat strate-
gieën gericht op beheersing van de agrarische produktie door middel van quotering omvat - past
goed in het 'coördinatie-landbouwbeleid'. Het argument hier luidt dat meer markt desastreuze
gevolgen zal hebben voor de inkomens van de agrarische bevolking. Bovendien, zo wordt
verwacht, kan het agrarische milieuprobleem, dat in feite een probleem van overbelasting is,
langs de weg van de directe produktiebeheersing effectief worden aangepakt.
Het structuurbeleid gaat in het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' beduidend verder dan in het
denkbeeld 'evenwicht/bezonnen'. Het zal een sterk sturend karakter dragen. De overheid neemt
bij landinrichtingsprojecten de voorbereidingskosten en een groot deel van de uitvoeringskosten
voor haar rekening. Bovendien wordt de bestaande praktijk van voorschieten van de overige
uitvoeringskosten tegen gunstige financiële voorwaarden aan grondeigenaren voortgezet (de
'ruilverkavelingsschuld'; cf. Van den Noort, 1989:99; Heijman et al., 1991:460). Aan niet-
agrarische belangen bij landinrichting (natuur, recreatiel zal in dit denkbeeld echter een groot
gewicht worden toegekend. Het paternalistisch motief zal ertoe leiden dat de overheid het
gebruik van 'merit goods', zoals voorlichting, door de agrariërs wil bevorderen. Dit kan gebeuren
via prijsverlagende subsidies of via het beschikbaar stellen van goederen om niet.
ln zijn algemeenheid kan coördinerend overheidsingrijpen in het denkbeeld - zowel qua markt- en
prijsbeleid als qua structuurbeleid - gericht zijn op de realisering van anders niet bereikte sector-
doelstellingen. Aan De Hoogh (1990: 1-4) ontlenen we de volgende doelstellingen voor de
sector landbouw:
- zo laag mogelijke reële kostprijzen of een zo hoog mogelijke produktiviteit;
- een gelijkwaardige of redelijke beloning voor de werkers in de landbouw;
- een stabiele en voldoende grote, maar niet te grote, omvang van de produktie;
- redelijke prijzen voor de consument;
- instandhouding van natuur en landschap, alsmede de kwaliteit van bodem, water en

lucht (zie subparagraaÍ 5.4.21.
ln het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' krijgen de als tweede en vijfde genoemde doelstellingen
uiteraard de hoogste prioriteit.
ln het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' zal het bosbeleid verder gaan dan in het denkbeeld
'evenwicht/bezonnen'. Hierboven is reeds kort aan het bosbeleid in het denkbeeld 'coördina-
tie/no-regret' gerefereerd. ln dit verband moet men denken aan vergunningen en - eventueel -
aan een herplantplicht, aan een ruime mate van subsidiëring en aan de aankoop van landbouw-
grond voor bosaanleg van overheidswege. Eigendom, beheer, bekostiging en houtproduktie zal
zij in belangrijke mate in eigen hand willen houden. Aan het bestaande houttekort in de EG-



68

landen zal, zo is de gedachte, op deze wijze het beste het hoofd kunnen worden geboden.
Bovendien krijgt openluchtrecreatie zo meer kans. De markt faalt hier immers.

5.4.2 Natuur- en milieubeleid

ln het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' zal het milieubeleid deels marktconform zijn, net als in
het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen'. De overheid zal in het denkbeeld 'coördinatie/no-regret'
vaak ook het prijsmechanisme deels willen uitschakelen via fysieke regulering. lmmers, de
'milieugebruiksruimte' mag niet worden overschreden. Zo zal zij proberen de risico's voor natuur
en milieu te minimaliseren. Forse bosuitbreiding op landbouwgrond van overheidswege (zie de
vorige subparagraaf) past goed in dit denkbeeld, aangezien bosbouw aanzienlijk minder
milieubelastend kan zijn dan landbouw (cf. Hendriks, 1993: 112).
Het paternalistisch motief speelt in het natuur- en milieubeleid in het denkbeeld 'coördinatie/no-
regret'uiteraard een grote rol. Natuur wordt beschouwd als een'merit good'. De overheid zal
prijsverlagende subsidies aan particulieren verstrekken of natuurterreinen om niet beschikbaar
stellen.
Oua regelgeving met betrekking tot natuur en milieu zal de overheid verder willen gaan dan

toepassing van vergunningen. Zij zal ook fysieke regulering in de vorm van quotering en bonnen
hanteren. Subsidies en heffingen worden in dit denkbeeld in ruime mate toegepast. De overheid
zal niet durven vertrouwen op de werking van milieu-samenwerkingsverbanden. Niet alleen faalt
de markt, maar ook worden bepaalde sectordoelstellingen waarschijnlijk niet bereikt, zo is de
gedachte. De overheid zal dan ook vooral zelf tot aanleg van natuurterreinen overgaan.
Eigendom, beheer, bekostiging en produktie zal zij in belangrijke mate in eigen hand willen
houden.
Aldus krijgt het natuur- en milieubeleid in dit denkbeeld meer inhoud dan in het denkbeeld
'evenwicht/bezonnen'. De natuurontwikkeling zal in dit denkbeeld een relatief hoge vlucht
krijgen. De functie 'soortenrijkdom' staat alleen in dit denkbeeld bovenaan de hiërarchie.

5.4.3 Ruimtelijk beleid

ln het 'coördinatie/no-regret' denkbeeld tenslotte heeft een ruimtelijk beleid een zeer belangrijke
taak. De visie op de relatie tussen mens en natuur die verstoord is en dient te worden hersteld,
een afwijzende houding ten aanzien van risico's voor natuur en milieu en de belangrijke rol die
hier is weggelegd voor de overheid, maken een actief en vooruitziend ruimtelijk beleid niet alleen
mogelijk maar ook gewenst. Het karakter van het ruimtelijk beleid vertoont sterke overeenkomst
met het huidige. De 'no-regret' grondhouding zal er echter toe leiden dat in allerlei afwegingen
waarbij milieu- en natuurwaarden betrokken zijn, deze veelal prioriteit zullen krijgen. De

uitkomsten van dergelijke afwegingen worden onder andere geëffectueerd met behulp van het
ruimtelijke ordeningsinstrumentarium (zoals voorschriften in bestemmingsplannen), leidend tot
een sterke regulering van het grond- en ruimtegebruik. De hieraan verbonden risico's voor het
aanpassingsvermogen van de samenleving worden in dit denkbeeld geaccepteerd.
Het schaalniveau van de ruimtelijke planning is nationaal. Het is van belang dat natuur, recreatie

en bos te vinden is in de nabijheid van de woonlocaties. Landbouw en bosbouw hebben naast
een produktiefunctie ook een functie voor de leefbaarheid op het platteland en het natuur- en

landschapsbehoud. Nederland moet daarom alle rurale functies binnen de landsgrenzen houden.
Ruimtelijke afweging tussen functies is belangrijk.
Als planstrategie zal hier een voorkeur bestaan voor verweving omdat binnen de no-regret
houding functies zich aan elkaar dienen aan te passen. ln sommige gevallen lijkt scheiding
echter gewenst namelijk wanneer milieu- of natuurwaarden adekwaat beheer van grote

monofunctionele gebieden vereist. De term 'verweving waar mogelijk' drukt deze ruimtelijke
strategie goed uit.

5.4.4 Technologische ontwikkeling in de landbouw

ln de filosofie van het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' is een belangrijke taak voor de overheid
weggelegd. De omvangrijke bemoeienis van de overheid met de huidige Nederlandse landbouw -



69

vooral ook door het voeren van een actief technologiebeleid - heeft de ontwikkeling van de
huidige Nederlandse landbouw in belangrijke mate gestempeld. Aangezien dit beleid heeft
bijgedragen aan een hoogproduktieve landbouw, is in subparagraaÍ 4.2.4 opgemerkt dat de
Nederlandse landbouw een illustratie vormt van de kracht van het coördinatieperspectief.
ln het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' wordt het beleid, zoals dat in het verleden is gevoerd,
echter niet zomaar voortgezet. De overheid zal vooral een milieu-technologiebeleid voor de
landbouw gaan voeren. Subsidiëring van de milieu-technologische ontwikkeling in de landbouw
is een belangrijk element van dat beleid. Maar de overheid gaat verder. Onderzoek, onderwijs en
voorlichting krijgen een ruime plaats in het technologisch beleid. De overheid tracht aldus een
schone, desnoods wat minder produktieve, landbouw te bevorderen.
ln het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' zal de technologische ontwikkeling in de landbouw op al
deze terreinen - het betreft hier immers technologieën, die de fysieke produktie verhogen
waarschijnlijk zeer sterk vertragen. Dit komt niet alleen vanwege het accent op milieu-technolo-
gische ontwikkeling in het beleid, maar ook door de remmende werking van quotering van de
agrarische produktie op de technologische ontwikkeling op de lange termijn (Oskam in Sleurink,
1993). Die zal langzamer verlopen dan in de twee andere denkbeelden. lmmers, de agrarische
produktie heeft in het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' minder prioriteit dan natuur en milieu.
Milieu-technologische ontwikkeling wordt, zoals reeds opgemerkt, belangrijker geacht.
Van der Meer, Rutten en Dijkveld Stol (1991: 10-13) verwachten dat - wil de Nederlandse
landbouw het hoofd kunnen bieden aan zowel de internationale concurrentie als de eisen van
duurzaamheid en veiligheid - meer inspanningen van overheidswege op het gebied van
onderzoek en onderwijs nodig zijn. Weliswaar is er sprake van een toename van dergelijke
inspanningen door individuele bedrijven, maar alleen de overheid kan zorgen voor een adequate
'kennisinfrastructuur' en een gecoördineerde aanpak van de ecologische problemen.
Verwacht kan worden dat de Nederlandse voorsprong op technologisch gebied in EG-verband in
het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' behouden blijft. Er zal echter sprake zijn van een een
zekere verschuiving van een technologie gericht op fysieke produktieverhoging naar een
technologie gericht op een schoner producerende landbouw.

5.5 Besluit

Resumerend komen we tot de volgende drie denkbeelden:
1) Het denkbeeld vrije markt/gedurtd: een volledige afschaffing van het landbouwbeleid; de

markt krijgt vrij spel. Er is geen inhoudelijk bosbeleid en geen natuur- en milieubeleid, met
als gevolg een relatief geringe natuurontwikkeling en een relatief geringe terugdringing
van de milieuproblemen; Er is relatief gezien een wat minder snelle technologische
ontwikkeling. Er is geen ruimtelijk beleid. De krachten van de vrije markt bepalen de
functievervulling binnen Europa. Grondgebruikers en -beheerders ontwikkelen de voor hen
meest relevante functie op zo efficiënt mogelijke wijze. Dat zal zich veelal uiten in
scheiding van functies, maar ook verweving is mogelijk.
Het denkbeeld evenwicht/bezonnen: een liberalisatie van het agrarisch markt- en
prijsbeleid, met daaraan gekoppeld directe inkomenstoeslagen en een beperkt structuur-
beleid. Er is een beperkt bosbeleid en een beperkt natuurbeleid. Het milieubeleid is gericht
op bescherming van de volksgezondheid. De technologische ontwikkeling is relatief snel.
Er is geen sprake van ruimtelijk beleid, maar via selectieve subsidieverlening kan de
overheid bepaalde functies ondersteunen.
Het denkbeeld coördinatie/no-regrer: een directe beheersing van het aanbod van land-
bouwprodukten door middel van quotering van de agrarische produktie en braaklegging
van landbouwgrond en een sturend structuurbeleid. Er is een omvangrijk natuur- en
milieubeleid, met als gevolg een relatief omvangrijke natuurontwikkeling en een relatief
grote terugdringing van de milieuproblemen. Op milieu-technologische ontwikkelingen ligt
een sterk accent. Er is een sterk sturend ruimtelijk beleid met een accent op verweving en
functievervulling op nationaal schaalniveau.

Opgemerkt kan worden dat het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' het gevaar loopt te vervallen tot
een 'jungle-denkbeeld' met grote inkomensongelijkheid, sociale spanningen en een verwaar-

2t

3)
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lozing van natuur en milieu. Bovendien kan de neiging tot samenwerking - zeker ook met
betrekking tot natuur- en milieubehoud - in de samenleving ondermijnd worden (cf . CPB, 1992b:
41). Hier blijkt, hoezeer in dit denkbeeld inzake natuur en milieu het meeste risico wordt
genomen. Het denkbeeld 'coördinatie/no-regret' daarentegen veronderstelt dat de overheid veel
geld zal moeten spenderen aan natuur- en milieubehoud. Aangezien in dit denkbeeld vrijwel
wordt afgezien van economische groei (in de zin van groei van het nationaal inkomen),
impliceert dit een forse prioriteitenverschuiving met betrekking tot de aanwending van
overheidsgelden. De mogelijkheid van een 'ecologische dictatuur' is in dit 'dirigistische denk-
beeld', waar immers het risico in belangrijke mate wordt verlegd van ecologie naar maatschappij
(zie subparagraaf 4.3.3), verre van denkbeeldig. Alleen een cultuuromslag zou dit 'gevaar' hier
kunnen keren (cf. Achterhuis, 1988; Tieleman, 1991). ln elk geval lijkt een inflexibele,
inefficiënte economie bijkans onontkoombaar (cf. CPB, 1992b: 41).
Het is duidelijk dat het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' in zekere mate een 'via media' vormt
tussen de andere twee denkbeelden. Dit denkbeeld heeft in feite de grootste mate van
plausibiliteit (cf. de opmerking over het landbouwbeleid in de nabije toekomst in paragraaf 5.1).
ln dit denkbeeld is overigens het juist inschatten van de prijzen die aan de positieve en
negatieve externe effecten van (landbouw-)economisch handelen moeten worden toegekend,
een groot probleem.
Er zij nogmaals op gewezen dat de drie denkbeelden slechts gedachtenconstructies zijn. Slechts
de bandbreedte van het toekomstige beleid ten aanzien van landbouw, natuur, milieu en ruimte,
alsmede de toekomstige technologische ontwikkeling, is hiermee geschetst. ln het volgende
hoofdstuk worden eerst de ontwikkelingskansen van de rurale functies bos, natuur, recreatie en

wonen verkend, mede in het licht van de drie beleidsdenkbeelden. Vervolgens worden in
hoofdstuk 7 de verkenningen geïntegreerd door binnen een drietal scenario's de ontwikkeling
van het ruraal grondgebruik in Nederland op basis van de drie denkbeelden in beeld te brengen.
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6 VIER RUBALE FUNCTIES: BEGRIPPEN, ONTWIKKELINGEN, RUIMTELIJKE
VOORWAARDEN EN DE DENKBEELDEN

6.1 Inleidino

ln hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het agrarisch ruraal grondge-
bruik. Behalve landbouw zijn er meer rurale functies te onderscheiden. Deze worden in dit
hoofdstuk beschreven met een beperking tot bosbouw, natuur, openluchtrecreatie en wonen.
Naast de landbouw zijn (of worden) dit de belangrijkste grondgebruikers in het landelijk gebied.
Aan niet-agrarische bedrijvigheid in het landelijk gebied kan in het kader van dit onderzoek geen
aandacht worden besteed. Van andere functies zoals militaire terreinen en waterwingebieden
zijn meer lokale, incidentele ruimtelijke claims te verwachten. Met dit hoofdstuk wordt beoogd
voor de vier genoemde functies vanuit een schets van de ontwikkelingen toekomstige ruimtelij-
ke claims aan te geven. Aan de hand van de ruimtelijke voorwaarden van de functies wordt
nagegaan of daaraan binnen de in hoofdstuk 5 geformuleerde denkbeelden worden voldaan.
Paragraaf 6.2 gaat nader in op de rurale functie bosbouw, 6.3 op de natuur, 6.4 op de
openluchtrecreatie en 6.5 op het wonen. Van elke functie komt achtereenvolgens aan de orde:
definities en begrippen, de ontwikkeling en betekenis in het landelijk gebied, de ruimtelijke
voorwaarden en tenslotte vindt een confrontatie met de denkbeelden plaats.

6.2 Bosbouw

6.2.1 lnleiding

Bosbouw behoort tot de functies die primair aan het landelijk gebied gebonden zijn. Het is
bovendien een functie die veel ruimte vraagt. De bosbouw ondervindt dan ook de nodige
concurrentie vanuit andere ruimtevragende functies. Bossen kunnen verschillende functies
vervullen. Over welke vormen van bos deze paragraaf handelt, wordt in 6.2.2. uiteengezet.
Daarna wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en betekenis van bos in het landelijk
gebied. Daarbij komen ook het bosbeleid en de financieel-economische randvoorwaarden aan de
orde. ln de daarop volgende subparagraaf worden de ruimtelijke voorwaarden vermeld en tot
slot volgt een beeld van de ruimtelijke claims die van de functie bosbouw in de toekomst te
verwachten zijn.

6.2.2 DeÍinities en begrippen

Aan bos kunnen verschillende functies worden toegekend. Daaruit is een drietal bosdoeltypen te
destilleren: produktiebos, multifunctioneel bos en ruimte-structurerend bos. Recreatiebos vervult
in het algemeen ook andere functies en valt als zodanig onder de categorie multifunctioneel bos.
Natuurbos wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat dit als behorend tot de functie natuur
in paragraaf 6.3 aan de orde komt.

Produktiebos is gericht op het vervullen van de monofunctie houtteelt. Multifunctionele bossen
hebben een veelzijdige doelstelling, waarin de functies recreatie, natuur en/of produktie verenigd
zijn. Ruimte-structurerend bos heeft primair tot doel het structureren en vrijstellen van functies
en het verhogen van de landschappelijke kwaliteit. Deze zullen in het algemeen plaats bieden
aan de functies recreatie, natuur en/of produktie.

Met behulp van de onderscheiden functies van bos, kan bosbouw in aansluiting op de defini-
ëring in paragraaf 1.3 als volgt omschreven worden:

Bosbouw= een maatschappeliike activiteit gericht op het veruullen van een produk-
tieve, recreatieve, natuur- dan wel ruimte-structurerende functie primair
door de opgaande, vlakvormige beplantingsvorm bos.
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De definitie van bosbeheer wordt dan:

Bosbeheer-- het duurzaam instandhouden van bossen, waarbij tegelijkertíjd zo
goed mogeliik aan de maatschappelijke behoeften aan bos en zijn
materiële en immateriële produkten wordt voldaan (Van Goor et
al., 1985: I 1)

6.2.3 Ontwikkeling en betekenis van bosbouw in het landeliik gebied

6.2.3.1 lnleiding

Bosbouw en bosbeheer werden belangrijk toen in de 18e en 19e eeuw zoveel bos verdwenen
was, dat een tekort aan hout ontstond. Er is toen op grote schaal bos aangelegd op heidegron-
den en stuifzanden. Dit waren de minst geschikte gronden voor de landbouw. Er zijn verschil-
lende tendensen in het bosbeheer te onderscheiden. Vanaf het begin van de vijftiger jaren is het
beheer zich gaan richten op een veelzijdige doelstelling (Van Goor et al., 1985: 141. De beteke-
nis van bos voor recreatie en natuurbeheer is toegenomen. De houtproduktie heeft andere
afzetmarkten gekregen: papier- en ander industriehout heeft de plaats ingenomen van de
weggevallen vraag naar mijnhout. De vraag naar hout blijft stijgen. Binnen de EG is in vrijwel
alle sectoren van het houtverbruik de zelfvoorzieningsgraad minder dan 100%, met name in
zaaghout en papier (Van Miegroet en Meyen, 1989: 27l..

Het huidíge bosareaal is niet gelijkmatig over Nederland verdeeld. De provincies Gelderland en
Noord-Brabant herbergen ruim 50% van het Nederlandse areaal; Drenthe, Overijssel en Limburg
nog een 30% (CBS, 1988: 28-311. Dit betekent grotendeels een beperking tot de arme
zandgronden.
Het overgrote deel van de bossen is nog relatief jong: 60% is jonger dan 100 jaar, slechts 13%
is ouder dan 200 jaar (Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1991: 4971. De
leeftijdsopbouw is zeer onevenwichtig. Meer dan 60% van het bos is ongemengd naaldbos en
meer dan 20% is ongemengd loofbos. De grove den is de meest algemene naaldboomsoort
{63%) en de eik is de meest algemene loofboomsooft 1460/0l. Het assortiment bestaat mede uit
uitheemse soorten. De vitaliteit van het Nederlandse bos is in 1992 verslechterd (lnformatie- en
KennisCentrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna, 1992: 1 1). Het totaal van de klassen weinig
vitaal bos en niet vitaal bos is ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld tot 34,6oh. De klasse
vitaal bos is met 9,1% afgenomen tot 42,9o/o, de klasse minder vitaal bos is met 7,7oh atgeno-
men tot 22,5o/o. Sinds het begin van de inventarisatie in 1984 is het totaal van de klassen
weinig vitaal bos en niet vitaal bos niet zo groot geweest.
De vitaliteit van het Nederlandse bos wordt bepaald door een groot aantal factoren. Het droge
weer in het groeiseizoen van 1991 heeft, samen met het cumulatieve effect van vier droge
jaren, de vitaliteit van veel boomsoorten negatief beïnvloed. Daarnaast heeft wateronttrekking
en versnelde afvoer van oppervlaktewater geleid tot een grondwaterstandsverlaging. Uit
onderzoek blijkt dat ook luchtverontreiniging invloed heeft op de vitaliteit van de bossen. Het
gaat dan om de processen verzuring en vermestinS {IKC-NBLF, 1992:23-29!.. De Nederlandse
bossen zijn grotendeels op de zandgronden gesitueerd. Deze zijn juist gevoelig voor genoemde
processen (RIVM, 1988: 256, 350-355).

6.2.3.2 Bosbezitsvormen

Uit subparagraat 2.2.1 wordt duidelijk dat in de periode 19831'87 een kleine 52% van de
Nederlandse bossen in particulier bezit is. Particulier bos kan boerenbos zijn: bos dat in beheer is

bij landbouwers en een essentieel onderdeel van de landbouwexploitatie vormt. ln vergelijking
met andere EG-landen is er in Nederland geen sterke traditie van het boerenbos. Als voordeel
van het gemengde bos-/landbouwbedrijf wordt vooral de inzetbaarheid van de, met name in de
winterperiode, overtollige arbeid in de landbouw gezien (Rijk, 1992:. 251. Daarnaast werken
boerenbosbedrijven stabiliserend op de houtmarkt: in tijden van lage houtprijzen kan de
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houtoogst worden uitgesteld. Nadelig is de grote versnippering van percelen, waardoor de
ontsluitings- en transportkosten hoog zijn. Ook kan wíldschade op de nabij gelegen landbouw-
gronden optreden.

Binnen de EG maakt 16% (ca. 9 miljoen ha) van het bos deel uit van een landbouwbedrijf (Van
Miegroet en Meyen, 1989: 13). Een kwart van alle landbouwbedrijven bezit bos. De gemiddelde
grootte is 5,8 ha. Naast Nederland zijn België, Griekenland en lerland de tanden waar minder
dan 5% van de landbouwbedrijven bos in bezit heeft. Duitsland, Frankrijk en Luxemburg kennen
met 40 het hoogste percentage. Boerenbossen in Europa liggen meestal op de minst vruchtbare
gronden, op hellende terreinen, in gebieden met wateroverlast, op moeilijk te bewerken percelen
en op moeilijk te bereiken percelen (Van Miegroet en Meyen, 1989: 14). ln Nederland liggen de
meeste landbouwbedrijven met bos op de oostelijke zandgronden van Gelderland en Overijssel
(Rijk, I992: 30). Verder komen ze voor in Noord-Brabant en Limburg. Relatief veel landbouwbe-
drijven met bos worden als nevenbedrijf geëxploiteerd. De bos-/landbouwbedrijven hebben
doorgaans een groot bedrijfsoppervlak en een extensief grondgebruik gemeen. ln het Europese
laagland wordt boerenbos vaak gezien als spaarmiddel. De financiële positie is als gevolg van
landbouwsubsidies echter relatief ongunstiger geworden (Van Miegroet en Meyen, 1989: 14).
Wanneer een aanvullend inkomen op de landbouwactiviteiten het doel is, wordt vaak voor de
populierenteelt gekozen.

6.2.3.3 Bosbeleid

Ter verklaring van de huidige ontwikkelingen in de bosbouw is bestudering van het beleid
noodzakelijk. lmmers, zonder beleid is als gevolg van de hoge grondprijzen en de lage exploita-
tiesaldi nauwelijks groei van het bosareaal te verwachten. Het houtproduktiebeleid op de lange
termijn is gericht op tenminste verdubbeling van het huidige produktieniveau (Ministerie van
LNV, 1986: 291. Het streven is al enige tijd een zelfvoorzieningsgraad van 25o/o op de lange
termijn voor hout en houtprodukten. Een verhoging van de houtproduktie en -oogst in het
Nederlandse bos moet leiden tot een betere economische positie van de bosbedrijven en tot
minder afhankelijkheid van overheidssubsidies, een hogere nationale industriële bedrijvigheid en
bijdragen aan de verbetering van de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van de
houtverwerkende industrie in Nederland. Met het beleid wordt tevens beoogd het gebruik van
tropisch hardhout terug te dringen (Ministerie van LNV, 1992: 84). Om de aanleg van snelgroei-
end bos met een produktiedoelstelling te stimuleren is de Beschikking vrijstelling meldings- en
herplantingsplicht uitgevaardigd. Daarmee kunnen boseigenaren in bepaalde omstandigheden
een grotere vrijheid van handelen krijgen: geen aanvraag van een kapvergunning en geen
herplantplicht na de exploitatie.
Er zijn signalen dat de taakstelling voor tijdelijk bos uit het Meerjarenplan Bosbouw bij ongewij-
zigd beleid slechts voor ongeveer 5Oo/o gehaald zal worden (Ministerie van LNV, 1992: 116).

ln het algemeen wordt een meervoudige functievervulling van bos voorgestaan. naast houtpro-
duktie zijn de onderscheiden functies natuurbehoud, openluchtrecreatie en landschapsbouw.
Een relatief nieuwe functie die aan bos wordt toegekend, is het vastleggen van CO2. De stijging
van de concentratie CO2 in de atmosfeer is één van de oorzaken van het broeikaseffect. ln het
Nederlandse bos is ca. 72 miljoen ton CO2 vastgelegd (Ministerie van LNV, í992: 101). Door
groei van het bos komt hier jaarlijks netto ca. '1,5 miljoen ton bij. Ter vergelijking: de jaarlijkse
CO2-emissie in Nederland bedroeg in 1989 182 miljoen ton.

6.2.4

6.2.4.t

Ruimteliike voorwaarden

Fysie k-ru imte lij ke v o o rwa ard en

Bos stelt twee typen voorwaarden: fysiek-ruimtelijke en maatschappelijk-ruimtelijke. Tot de
fysiek-ruimtelijke voorwaarden behoren het klimaat, de lucht, het water en de bodem gerekend.
Elk bostype stelt andere randvoorwaarden aan deze factoren. De veelheid aan bostypen (van
naaldhout tot loofhout) maakt het mogelijk dat er onder diverse fysiek-ruimtelijke omstandig-
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heden bos kan groeien.

Op Europese schaal kan onderscheid worden gemaakt in (Van Miegroet en Meyen, 1989: 222-
225t:
- Eco-fysiologische omstandigheden

. noordelijke landen: lage temperatuur is boomgroeibeperkende factor

. zuidelijke landen: droogte is boomgroeibeperkende factor
- Exogene perturbaties

. atlantische laagvlaktes: schade door wind

. montane streken: schade door sneeuwval en ijzel

. hooggebergten: schade door lawines en grondverschuivingen

. zuid Europa: schade door bosbrand

Met behulp van landevaluatie is nagegaan wat de potenties zijn voor bosbouw in de EG (WRR,

1992:72],. Op grond van bodem- en klimaateigenschappen èn op grond van eigenschappen van
verschillende bostypen is nagegaan welke gebieden in de EG geschikt zijn voor produktiebos.
Wat Nederland betreft zijn de zandgebieden en een deel van de veengebieden ongeschikt voor
snelgroeiende boomsoorten. Ongeschikt voor normaal groeiende, veeleisende boomsoorten zijn
de zand- en veengebieden. voor normaal groeiende, weinig-eisende boomsoorten zijn alleen de
veengebieden minder geschikt. Bij vergelijking met soortgelijke kaarten voor graanteelt, blijkt dat
de betere landbouwgronden ook de betere bosgronden zijn. Produktiebos op de zandgronden,
waar thans het grootste deel van het Nederlandse bosareaal zich bevindt, blijkt dus alleen voor
weinig-eisende boomsoorten mogelijk te zijn.Voor de houtteelt (in korte omlopen) is de populier
een belangrijke boomsoort. De meeste landbouwgronden zijn geschikt voor de teelt van populier
met een produktie van groter dan 7m3 (CAD, 1989: 2-4).

Van de drie onderscheiden bosdoeltypen (zie subparagraat 6.2.21 stelt het produktiebos de
hoogste eisen aan de fysiek-ruimtelijke omstandigheden. Deze dienen optimaal te zijn voor de te
telen houtsoort. Voor de overige bosdoeltypen staat een hoog produktieniveau niet op de eerste
plaats.

6.2.4.2 M aatsc h a p p el ii k- ru i mtel iike vo o rwaa rd en

De maatschappelijk-ruimtelijke factoren variëren per bosdoeltype. Voor een produktiebos zijn de
maatschappelijk-ruimtelijke voorwaarden gerelateerd aan een doelmatige produktie: goed

ontsloten kavels met rationele vorm en afmetingen en een draagkrachtige bodem in verband
met het benodigde materieel. Daarnaast is de aanwezigheid van een complex van houtverwer-
kende industrie en afzetmarkten van belang.

Multifunctionele bossen hebben een veelzijdige doelstelling, waarin de functies recreatie, natuur
en/of produktie verenigd zijn. Binnen een boslocatie is door middel van zonering een vorm van
scheiding tussen de functies aangebracht. De vraag naar dergelijke bossen is met name bij
stedelijke concentraties groot (recreatie, natuur). De aanwezigheid van stedelijke concentraties
kan daarom worden opgevat als een ruimtelijke voorwaarde voor multifunctionele bossen.

De maatschappelijk-ruimtelijke voorwaarden voor ruimte-structurerend bos zijn een lage
landschappelijke kwaliteit (als gevolg van) concurrerende, ruimtevragende functies.

6.2.5 Bosbouw in de denkbeelden

Met behulp van voorgaande paragrafen kunnen de ruimtelijke claims van de functie bosbouw in
het rurale gebied worden getraceerd. Hiertoe wordt in tabel 6.1 een overzicht gegeven van de
onderscheiden bosdoeltypen en de ruimtelijke strategieën en ruimtelijke voorwaarden.

ln hoofdstuk 5 is een drietal denkbeelden ontwikkeld. De vraag naar ruimte voor bosbouw en
ook de mate waarin aan de bijbehorende ruimtelijke voorwaarden kan worden voldaan, verschil-
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Tabel 6.1 Bosdoeltypen

len per denkbeeld. Aangezien de ruimtelijke voorwaarden voor elk bosdoeltype anders zijn,
hebben de denkbeelden per bosdoeltype een andere uitwerking. Wanneer de bosdoeltypen
binnen de denkbeelden worden geplaatst, ontstaat het volgende beeld van het overheidsbeleid
ten aanzien van bos:

Vriie markt/oedurfd
Omdat de werking van het marktmechanisme vrij spel heeft, is er geen ruimte voor een
bosbeleid. Subsidies en fiscale voordelen vallen Weg, waarmee alle bosdoeltypen
benadeeld worden. Daar ook het ondersteunend landbouwbeleid vervalt, wordt de
concurrentiepositie van produktiebos ten opzichte van de landbouw iets verbeterd, maar
blijft toch nog beduidend zwakker. Bovendien zijn er andere concurrerende grondgebrui-
kers, zoals wonen. Ondanks de eerste plaats van produktie in de functiehiërarchie, zal
daar dus wat de bosbouw betreft weinig invulling aan gegeven kunnen worden. De
vraag naar multifunctioneel bos in Nederland zal groot zijn vanwege de hoge bevolkings-
dichtheid. Ook hier is echter geen ondersteuning van de overheid te verwachten.
Multifunctionele bossen zullen via de markt tot stand komen. Ruimte-structurerend bos
past in het geheel niet binnen dit denkbeeld: de gedurfde grondhouding en de afwezig-
heid van een ruimtelijk beleid laten dit niet toe. Aangezien een ruimtelijk beleid ont-
breekt, is een meer verspreide verstedelijking te verwachten. De meer landelijke
woonvormen kunnen in samenhang met bestaand bos of aan te leggen bos totstandko-
men.

Evenwicht/bezonnen
Het door de overheid gevoerde beleid ten aanzien van bos in dit denkbeeld wijkt
enigszins af van dat in vrije markt/gedurfd. Hoewel ook hier veel waarde wordt gehecht
aan de werking van de vrije markt, behoort subsidiëring van de bosbouw tot de
mogelijkheden. Deze subsidies zullen voor het multifunctionele bos bestemd worden om
aan de vraag naar recreatie en natuur tegemoet te komen. Hoewe! ruimte-structurerend
bos bij de bezonnen grondhouding past, zal de overheid door de afwezigheid van een
ruimtelijk beleid dit type niet kunnen stimuleren. Ook binnen dit denkbeeld kan multi-
functioneel bos, al dan niet in samenhang met wonen, via de markt tot stand komen.

Coördinatie/no-reoret

B

c



Hoewel er ook sprake is van natuur in de stad, is natuur bij uitstek een functie die verbonden is
met het landelijk gebied. Natuurwaarden komen voor in verschillende hoedanigheden. Ook is
onderscheid te maken in zelfstandige, zelfregulerende natuur en van een vorm van antropogene
inmenging (bijvoorbeeld agrarisch beheer) afhankelijke natuur. Een verdere begripsomschrijving
en -afbakening vindt plaats in de volgende subparagraaf. Daarna wordt een schets van de
ontwikkeling en de (inter)nationale betekenis van deze functie gegeven. Voor een blik in de
toekomst zijn de beleidsplannen onontbeerlijk: een 'zwakke' functie als deze kan niet zonder
beleidsondersteuning. Na een beschrijving van de ruimtelijke voorwaarden aan de hand van vier
natuurontwikkelingsconcepten, zal een overzicht worden gegeven van de knelpunten met
betrekking tot deze functie.

6.3.2 Definities en begrippen

Een afbakening van het begrip natuur is niet eenvoudig. Aan elk systeem, ook het stedelijke,
zijn natuurlijke waarden toe te kennen. Deze omvatten zowel materie (flora en fauna) als
processen (successie, seizoensdynamiek, dispersie etc.). De in dit onderzoek gehanteerde
definitie van natuur is afgeleid van de definitie van het natuurlijk substraat (zie paragraaf 1.3).

Natuur= Het biotisch deel van het natuurlijk substraat dat gekenmerkt wordt door
zelfregulatie dan wel door een wisselwerking tussen zelíregulatie en
regulatie door de mens en waaraan door de mens waarden worden
toegekend onder andere op grond van soortenriikdom, zeldzaamheid en
kenmerkendheid.

De mate van zelfregulatie en regulatie door de mens is bepalend voor de mate van natuurlijkheid
van een landschap.

Landschap= De uiterlijke verschijningsvorm van een te onderscheiden deel van het
aardopperulak, bestaande uit een complex van relatiestelsels, ontstaan
door de werking van abiotische, biotische en antropogene factoren.

Natuurwaarden zijn verspreid over het rurale gebied aanwezig. Ruimtelijk te onderscheiden
eenheden met grote concentraties natuurwaarden worden aangeduid met de term natuurgebied.
Een citaat uit de studie Ruimtelijke verkenningen (Engelsdorp Gastelaars et al., 1987: 76) sluit
hierop aan: "Tegenwoordig wordt natuur veeleer gezien als een alomtegenwoordig aspect van
het totale landschap; natuurgebieden ziet men eerder als steunpunten in een netwerk dan als
zelfstandige functies...".

6.3

6.3.1

6.3.3

6.3.3.1

76

Het overheidsbeleid ten aanzien van de bosbouw is in dit denkbeeld geheel anders dan
in de andere denkbeelden: met name omdat het coördinerende perspectief zich uit in een
ruimtelijk ordeningsbeleid. Het beleid is ondersteunend voor alle onderscheiden doelty-
pen: produktiebos omdat dat minder milieubelastend kan zijn dan landbouw, multifuncti-
oneel bos ten behoeve van de recreatie- en natuurfunctie en ruimte-structurerend bos
vanwege de sturende werking ten aanzien van het ruimtegebruik. De ondersteuning door
het beleid uit zich in subsidies, fiscale voordelen en in het ruimtelijk beleid.

Natuur

lnleiding

Ontwikkeling en betekenis van natuur in het landeliik gebied

Veranderingen in de natuur

De grote ecologische en landschappelijke verscheidenheid, die mede als gevolg van menselijke
handelen is ontstaan, staat onder druk. Dit handelen geeft vooral na de eeuwwisseling een
zodanig ingrijpende invloed op de omgeving te zien, dat van een sterke verarming sprake is
(Ministerie van LNV, '1990a: 12l.. Er is sprake van een algehele achteruitgang van het aantal
planten en dieren; de diversiteit neemt in gestaag tempo aÍ. Zeldzamer worden vooral soorten
die afhankeliik zijn van voedselarme en vochtige omstandigheden terwijl het aantal vindplaatsen
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van soorten die afhankelijk zijn van voedselrijke en droge omstandigheden toeneemt.

ln de andere Europese landen doen zich vergelijkbare ontwikkelingen voor. Zowel het aantal
soorten als het areaal aan natuur neemt de laatste 30 tot 40 jaar in hoog tempo af (Gleichman-
Verheijen en Langemeijer, 1992:5). De resterende natuurgebieden zijn als gevolg van vergaan-
de versnippering ecologisch geïsoleerd. Tevens worden natuurwaarden aangetast door een
verslechtering van het milieu. ln Europa worden dan ook vele plante- en diersoorten met
uitsterven bedreigd.
ln de zogenaamde marginale landbouwgebieden heeft het wegvallen van de agrarische functie
een negatief effect op bepaalde natuurwaarden. Dit is al zichtbaar in de vorm van erosie, verval
van landschapselementen en achteruitgang van ecosystemen verbonden met traditionele
vormen van landbouw. ln gebieden waar juist schaalvergroting en intensivering plaatsvindt, is
eveneens een terugval van de natuur waarneembaar. Daarnaast treden milieuproblemen op
(Jansen en Hetsen, 1 991: 147, 149l .

Aan de hand van een regio-indeling van Nederland zal een gedetailleerder beeld worden
geschetst van de veranderingen in de natuur. De beschrijving is grotendeels ontleend aan het
rapport Toestand van de natuur (Ministerie van LNV, 1989: 51-215).

Heuvelland
Het Heuvelland was vroeger rijk aan kleine wateren, welke onder andere van belang zijn voor
amfibieën en insekten. Het aantal poelen in Mergelland is als gevolg van functieverlies de laatste
jaren sterk verminderd. Daarnaast is in veel gevallen de waterkwaliteit verslechterd. Het areaal
kalkgraslanden is de laatste decennia sterk afgenomen. ln de resterende kalkgraslanden is de
soortensamenstelling en -rijkdom van de vegetatie sterk veranderd. De soortenrijkdom is in de
periode 1971-1984 meer dan gehalveerd. De afname van de oppervlakte kalkgrasland is
veroorzaakt door omzetting in hoogproduktieve, soortenarme graslanden of door verwaarlozing
van het vanouds gangbare onderhoud. Veranderingen in de vegetatie worden vooral geweten
aan de verhoogde toevoer van voedingsstoffen.

Hooere zandoronden
Tot aan het begin van deze eeuw bestond een groot deel van de Zandgronden uit heidevelden.
Ze zijn nu veelal ontgonnen tot landbouwgrond of beplant met bos. Na 1960 veranderden de
overgebleven heidevelden vooral van kwaliteit (vergrast en verbost). Luchtverontreiniging en
ontwatering worden als de voornaamste oorzaken van de veranderingen beschouwd, De opper-
vlakte bos is de afgelopen eeuw toegenomen. Na grootschalige naaldhoutaanplant wordt nu
meer loofhout aangeplant. De vitaliteit van de bossen loopt terug. De oorzaak van de veran-
deringen wordt algemeen gezocht in de toegenomen luchtverontreiniging. De pleistocene
zandgronden zijn rijk aan allerlei typen kleine wateren. Het aantal veedrinkpoelen en vennen is
de laatste decennia echter sterk verminderd. Veelal is de oppervlakte van de resterende vennen
verkleind. Het venwater is zuurder geworden.

Rivierensebied
De natuurlijke dynamiek in het rivierengebied is door menselijk ingrijpen sterk beperkt. De
achteruitgang van de soortenrijkdom op buitendijkse rivierduinen, oeverwallen en dijken is zeer
groot als gevolg van zand- of grindwinning, dijkversterking, bemesting en verwaarlozing.

Laaoveenoebied
Het grasland in het Laagveengebied wordt steeds intensiever gebruikt. Hierdoor neemt de
rijkdom aan plantesoorten af. Blauwgrasland (een vorm van onbemest hooiland) is sterk ach-
teruit gegaan in oppervlakte en kwaliteit. Ook andere levensgemeenschappen in het veenweide-
gebied is een achteruitgang niet bespaard gebleven.

Zeekleioebied
De plantenrijkdom van de lJsselmeerpolders is sinds de aanleg sterk veranderd. Er vindt een
voortschrijdende kolonisatie plaats. ln het Zeekleigebied is het aantal veedrinkpoelen sterk
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teruggelopen. Vooral in gebieden met brak oppervlaktewater is dit voor organismen die aan zoet
water gebonden zijn een groot verlies.

Duinoebied
Ook in bijna ongestoorde duinen treden veranderingen op. Er is een sterke toename van hoog
opgaande vegetatietypen zoals struweel en bos ten koste van de open duinvegetaties zoals
stuifduinen, grasland en duínmoeras. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er in de Jonge
duinen bossen aangeplant. Uit het strandwallenlandschap daarachter zijn echter veel bossen
verdwenen. De heggen die vroeger in het cultuurland aan de binnenzijde van de Zuid-Hollandse
duinen voorkwamen, zijn niet meer aanwezig door intensivering van het gebruik en verstede-
lijking.

Afoesloten zeearmen en estuaria
Veel veranderingen in de vegetatie van deze regio hangen samen met het afsluiten van de
voormalige zeearmen. Op permanent drooggevallen platen vindt snelle successie plaats en
neemt het aandeel zoutminnende soorten af.

Getiidesebied
Het areaal getijdegebied is sterk afgenomen. De voorheen aanwezige gradiënten in het
zoutgehalte van het water zijn vervangen door scherpe grenzen van dammen. Vooral van het
zoetwatergetijdegebied is weinig overgebleven.

De oorzaken van de achteruitgang van de natuur in Nederland zijn te herleiden tot de volgende
thema's (RIVM, 1991: 485; Ministerie van LNV, 1990a: 17-311:

Verzurino
Verzuring wordt veroorzaakt door stoffen, die afkomstig zijn van industrie, verkeer en land-
bouw. Het leidt tot het verdwijnen van veel soorten, waardoor de voor verzuring gevoelige
ecosystemen vergaand worden genivelleerd. Gevoelig voor verzuring zijn alle ecosystemen die
worden gekenmerkt door zwakke buffering in de bodem. Het betreft met name ecosystemen op
de hogere zandgronden (heiden, bossen, vennen, hoogvenen en schraalgraslandenl, in het
laagveengebied (onder andere trilvenen) en in de duinen.

Vermestino
Ongeveer 80% van de hogere planten in Nederland (waaronder vrijwel alle minder algemene tot
zeldzame soortenl zijn gebonden aan stikstofarme milieus waarbij de belasting ten hoogste 50
kg N/ha/jaar bedraagt. Dit is het niveau dat voor natuurgebieden als maximum wordt be-
schouwd. Via directe bemesting van de bodem en verspreiding via de atmosfeer en het water is
het milieu voedselrijker geworden. Gevoelig voor eutrofiëring zijn alle ecosystemen met een

oligo- tot mesotroof karakter. Dit betreft met name schraallanden, heiden, hoogvenen, bossen
en vrijwel alle oppervlaktewateren. Eutrofiëring leidt tot ingrijpende wijziging van de concurren-
tieverhoudingen tussen soorten waarbij enkele weinig eisende soorten profiteren ten koste van
veel andere, meer kwetsbare soorten.

Verontreinioino
Alle organismen zijn gevoelig voor verontreiniging in de vorm van zware metalen, organische
microverontreinigingen, bestrijdingsmiddelen, radio-actieve besmetting en dergelijke. Door
atmosferische depositie van zwaÍe metalen zijn ook in natuurterreinen concentraties gemeten

die hoger liggen dan de referentiewaarden voor een goede bodemkwaliteit.

Verdrooino
Op veel plaatsen in Nederland is een aanzienlijke grondwaterstandsdaling opgetreden als gevolg
van grondwateronttrekking ten behoeve van drink- en industriewatervoorziening, van ontwate-
ring en versnelde afvoer ten behoeve van de landbouw en van beregening in de landbouw. De
hogere zandgronden zijn op veel plaatsen matig tot ernstig verdroogd. ln de duinen is de
verdroging het sterkst op het vasteland van Noord- en Zuid-Holland. Van de Nederlandse
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plantesoorten is circa 30% gebonden aan hoge grondwaterstanden. Neveneffecten kunnen
optreden als ter compensatie gebiedsvreemd water wordt ingelaten.

Verzoetino
Door afsluiting van de Zuiderzee en de Deltawerken zijn veel grotere wateren in het (recente)
verleden verzoet. Dit heeft zijn invloed op de omvang van zoute kwelstromen, waardoor de
daarvan afhankelijke levensgemeenschappen in het zeeklei- en laagveengebied worden bedreigd.
Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat wordt doorgespoeld met zoet oppervlaktewater ter
bestrijding van verziltingseffecten in de landbouw. Aangezien de Deltawerken zijn voltooid zal in
de toekomst geen grootschalige verzoeting meer optreden.

Verstorino
Populaties dieren kunnen in negatieve zin worden beïnvloed door aanwezigheid van menselijke
activiteiten. Over de huidige mate van verstoring is geen (landelijk) beeld voor de gehele
Nederlandse fauna te geven.

Verlies en versniooerino
Door het verlies van areaal aan natuurgebieden, bossen met hoge natuurwaarden en kleine
natuurelementen, is het oppervlak aan leefgebeiden voor plante- en diersoorten sterk achteruit-
gegaan. Er wordt dikwijls niet meer voldaan aan de eisen ten aanzien van minimumarealen voor
soorten. Het resterende areaal kenmerkt zich door een hoge mate van versnippering, waardoor
veel leefgebieden van elkaar geïsoleerd raken. Dit heeft vergaande consequenties voor de
verspreidingsmogelijkheden van plante- en diersoorten en de herkolonisatie van gebieden
waaruit bepaalde soorten zijn verdwenen. Dit proces wordt versterkt door barrières in de vorm
van verschillende infrastructurele voorzieningen.

Verwaarlozinq
Menselijk ingrijpen in de natuur kan nodig zijn om een bepaalde niet-stabiele ecologische situatie
in stand te houden, of om negatieve beïnvloeding door menselijke activiteiten te voorkomen dan
wel tegen te gaan. Van verwaarlozing wordt gesproken als door gebrek aan beheer een bepaald
successiestadium van een levensgemeenschap in een volgend, gezien de beheerdoelstellingen
minder gewenst, stadium overgaat.

Bovenstaande beschrijving van de veranderingen en oorzaken van die veranderingen in de
Nederlandse natuur kan worden geïllustreerd met onderzoeksresultaten van de provincie Zuid-
Holland (Provincie Zuid-Holland, 1993abc). De vegetatie in deze provincie is in twee inventari-
satieronden (1976-1983 en 1984-1991) onderzocht. Daarbij is geconstateerd dat er tussentijds
een grote achteruitgang in natuurwaarde bij vrijwel alle vegetaties in het agrarisch cultuurland-
schap heeft plaatsgevonden. Deze zet zich nog onverminderd voort. Globaal genomen is de
natuurwaarde van de vegetatie met ruim 30% gedaald, maar bij de meest waardevolle
vegetaties loopt deze daling op tot 70%. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de
vegetatie in het agrarisch cultuurlandschap is volgens de provincie Zuid-Holland de toename van
de voedselrijkdom (= vermesting) voornamelijk als gevolg van intensivering van de landbouw.
Naast waardedaling is ook een aanzienlijk verlies opgetreden door biotoopvernietiging in met
name het graslandgebied door uitbreiding en intensivering van menselijke activiteiten.

6.3.s.2 Nationale betekenis van de Nederlandse natuur

Natuur in Nederland is dus met name de afgelopen eeuw aan veranderingen onderhevig
geweest. ln het navolgende wordt per regio de betekenis van de aanwezige natuurwaarden
beschreven (Ministerie van LNV, 1990a: 55-721. Het gaat hierbij om de nationale of regionale
betekenis. Deze kan afwijken van de internationale betekenis, welke later aan de orde zal
komen. Zo heeft bijvoorbeeld het Heuvelland in Zuid-Limburg een grote nationale betekenis,
omdat een relatief klein gebied betreft dat op nationale schaal uniek is. Op internationale schaal
heeft het echter een veel geringere betekenis. Het tegenovergestelde geldt voor het Nederlandse
laagland, zoals de veengebieden en het rivierenlandschap.
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Heuvelland
Het Heuvelland wordt gekenmerkt door een grote botanische en faunistische verscheidenheid.
Bijzonder voor het gebied zijn met name typen levensgemeenschappen van akkers, kalkgraslan-
den, heischrale graslanden, bronbossen, beken en beekdalmoerassen, hellingbossen en
mergelgroeven. Ook de vele nog aanwezige landschapselementen als heggen, graften, holle
wegen en drinkpoelen herbergen bijzondere soorten. Het Heuvelland van Zuid-Limburg bestaat
overwegend uit door de mens beïnvloede natuur, Het gehele gebied is in nationaal opzicht van
uitermate grote betekenis. Er komt een groot aantal soorten en levensgemeenschappen voor dat
niet elders in Nederland wordt aangetroffen.

Hooere zandoronden
Er zijn relatief geringe oppervlakten van de waardevolle (halflnatuurlijke levensgemeenschappen
overgebleven. Van belang zijn de heidevelden, vennen, bossen, stuifzanden en beekdalen.

Rivierenoebied
Botanisch waardevol zijn vooral de hogere delen van de uiterwaarden, dijken en zomerkaden,
waar verspreid stroomdalgraslanden voorkomen. Botanisch en zoölogisch waardevol zijn verder
de heggen, laaggelegen ruigten in de uiterwaarden, de oude loofbossen van buitenplaatsen op
de oeverwallen, oude rivierarmen, tichelgaten, grienden en eendekooien. Het rivierengebied is in
zoölogisch opzicht vooral waardevol door de rijkdom aan amfibieën en vogels. Voor tal van land-
en waterorganismen kan deze regio bij uitstek als migratieroute worden beschouwd.

Laaqveenqebied
Veel van de huidige natuurwaarden zijn ontstaan onder invloed van agrarisch grondgebruik. De
laagveenmoerassen vormen bijzonder waardevolle natuurlijke ecosystemen. Ten gevolge van
een hoge waterstand en kwelsituaties heeft het Laagveengebied een grote ornithologische en
botanische verscheidenheid. Een aanzienlijk deel van de in Nederland voorkomende weidevogels
broedt in deze regio.

Zeekleioebied
Vanwege het voorkomen van belangrijke ganzengebieden en broed- en fourageerplaatsen van
weidevogels en specifieke vogels van akkerbouwgebieden is het Zeekleigebied op verschillende
plaatsen in vogelkundig opzicht van grote betekenis. Deze waarden hangen nauw samen met de
grondgebonden landbouw. Dit geldt eveneens voor de belangrijke natuurwaarden in wateren,
bermen en dijken. Plaatselijk komen nog relatief natuurlijke landschapselementen voor, zoals
restanten van oude kwelders, oeverwallen en kreekrestanten.

Duinen
Door de grote variatie in abiotische factoren is de natuurwetenschappelijke waarde van de
duinen bijzonder hoog: tweederde deel van de Nederlandse hogere planten, waaronder relatief
veel zeldzame soorten, komt voor in de duinen; bijna 10% groeit uitsluitend in de duinen. Veel
landelijk gezien minder algemene tot zeer schaarse broedvogels hebben in de duinen hoge
dichtheden.

Afoesloten zeearmen
Het voedselrijke karakter, de grote mate van rust en de ligging in de west-palearctische
trekroute maken dat deze gebieden zeer vogelrijk zijn.

Getiideoebied
ln nationaal opzicht zijn de getijdegebieden in feite de laatste werkelijk grootschalige ecosyste-
men, waar de menselijke invloed minimaal is en de natuurlijke processen (binnen zekere
grenzen) vrij spel hebben. De natuurwaarden van de brakke en zoute getijdewateren zijn van
vitale betekenis voor het functioneren van het Noordzee-ecosysteem.
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lnternationale betekenis van de Nederlandse natuur

Voor de beschouwing van Nederland in Europa is het van belang te weten wat de internationale
betekenis is van de Nederlandse natuurwaarden. ln de publikatie De internationale betekenis van
de Nederlandse natuur (Wolff, 1989) wordt deze aan de hand van de informatiefuncties van de
natuur vastgesteld. Als maatstaf is het aandeel van Nederland in het voorkomen van een
bepaald natuurlijk gegeven op Europees niveau genomen. Hierna volgt een overzicht van de
Nederlandse natuur die volgens genoemde publikatie van internationale betekenis is.

Kwelders en schorren
De waddenzeekwelders nemen in Europees opzicht een zeer vooraanstaande plaats in vanwege
de totale omvang, de grootte van de afzonderlijke kwelders, het gave karakter en de oorspron-
kelijke samenhang met de duinen en met de wadden. De resultaten van vogeltellingen en van
onderzoek aan ongewervelde dieren bevestigen de internationale betekenis van de Nederlandse
kwelders en schorren.

Zoetwateroeti idemoerassen
De belangrijkste waarden zijn thans geconcentreerd in en om de zoetwatergetijdemoerassen
langs de Oude Maas en de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. Langs het Hollands Diep en in de
Brabantse Biesbosch is een vrij groot oppervlak bewaard gebleven in een weliswaar gestoorde,
maar niettemin bijzonder waardevolle vorm. De resultaten van vogeltellingen en van onderzoek
aan de bodemfauna bevestigen de grote internationale betekenis van het Nederiandse zoetwa-
tergetijdegebied.

Laaoveen
De aanwezigheid van uitgestrekte laagveencomplexen zoals in Friesland, Noordwest-Overijssel
en het Utrechts-Hollandse veenweidegebied, die zowel onderling als inwendig verschillen in de
verdeling van regenwater, zoet binnenwater en brak of zout water is in internationaal opzicht
bijzonder. De Nederlandse kraggevenen nemen qua soortensamenstelling en ecologie binnen de
Europese laagvenen een bijzondere plaats in.

Duinen
Een deel van de vrijwel ononderbroken duinstrook die zich uitstrekt van Calais tot Kaap Skagen
wordt gevormd door ca. 40.000 ha Jong duingebied in Nederland. Het gehele Nederlandse
duingebied is in botanisch opzicht van grote internationale betekenis. Het is uniek in zijn variatie
en de nog aanwezige vegetatiekundige en floristische waarden, gebaseerd op een combinatie
van macrogradiënten, microgradiënten, natuurlijke en antropogene dynamiek. Hoewel in
verhouding tot de rest van Europa het Nederlandse duingebied relatief gespaard is gebleven
voor excessieve menselijke beïnvloeding, is ook hier sprake van verlies en bedreiging van
geconstateerde waarden.

Graslanden
De landbouwkundig matig intensief geëxploiteerde graslanden zrjn van groot belang als
broedgebied voor weidevogels. Nederland herbergt bijvoorbeeld 64% van de West- en
Middeneuropese broedpopulatie van de grutto. Hierdoor en vanwege de oppervlakte en de
relatief grote verscheidenheid aan beheertypen zijn ze van grote betekenis. Van de natuurlijke
graslanden en de graslanden ontstaan onder historische exploitatievormen zijn de graslanden in
de uiterwaarden van het rivierengebied van internationale betekenis, evenals de boezemhooilan-
den en blauwgraslanden van laagveengebieden en stuifzandvegetaties, kalkgraslanden, en
zinkminnende vegetaties van de pleistocene zandgronden.

Heideoebieden en stuifzanden
Duinheiden in Nederland zijn ruim een eeuw oud en hebben zich spontaan ontwikkeld. Het totale
oppervlak dat deze vegetatie inneemt in Europa bedraagt enkele duizenden hectaren, waarvan
10-25% in Nederland ligt. De kenmerkende heide voor de droge zandgronden van het subatlan-
tische deel van Noordwest-Europa heeft struikheide als bepalend aspect. Het in Nederland gele-
gen deel vormt naar schatting meer dan de helft van het totale oppervlak op het vasteland. Wat
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de stuifzanden betreft, is voor nederlandse omstandigheden de grote ruimtelijke variatie in
microklimaat buitengewoon.

Bossen
De actuele betekenis van verreweg de meeste bossen is geringer tot zeer veel geringer dan de
potentiële betekenis. lnternationaal gezien moet worden vastgesteld dat de meeste typen over
de grenzen algemener zijn en bovendien vaak beter ontwikkeld of bewaard gebleven. Sommige
worden echter ook in het buitenland steeds meer aangetast (bossen op hoogveen, op laagveen,
langs rivieren en bij bronnen). Enkele typen duinbosen zijn min of meer specifiek voor ons land.
Als meest karakteristiek voor ons land worden echter veelal de moerasbossen beschouwd. Van
de struwelen zijn vooral de veelheid aan duinstruwelen en de jeneverbes- en gagelstruwelen van
groot belang.

Pleistocene wateren en duinmeren
Belangwekkend z'rjn de enigszins mesotrofe vennen, welke in Drenthe, op de Veluwe en in
Brabant voorkomen. Deze zijn zeldzaam, soortenrijk en kwetsbaar. ln het buitenland zijn zij
algemener, maar door de geografische ligging en de bijzonderheid van hun ontwikkeling nemen
zij een bijzondere plaats in. De internationale betekenis van laaglandbeken in Nederland is de
karakteristieke bijdrage aan de Europese natuur: de kenmerkendheid van de levensgemeen-
schap. Duinmeren hebben onder andere internationale betekenis doordat ze een belangrijke
functie vervullen als pleisterplaats voor de vogeltrek.

Zoete en zwak brakke wateren van het holocene oebied
De grootste internationale betekenis ontlenen lJsselmeer en Haringvliet-Hollands Diep aan de ter
plaatse voorkomende watervogels. Het lJsselmeer is het belangrijkste zoetwaterwetland van
Noordwest-Europa voor overwinterende watervogels. Laagveenplassen zijn in Europa zeer
spaarzaam te vinden. De structuur van de Nederlandse laagveenplassen maakt ze tot bijzondere
wateren. De water- en moerasvegetaties bevatten nogal wat soorten die hun hoofdverspreiding
in Nederland hebben. Kwelplassen in Noordwest-Overijssel en in het Vechtgebied zijn hydrobio-
logisch van grote betekenis. Ze vormen een schakel in een reeks van vergelijkbare gradiëntge-
bieden in Europa met een geheel eigen karakter. Petgaten zijn exclusief voor Nederland.
Nederlandse afgesneden rivierarmen zijn karakteristiek voor het benedenstroomse gedeelte van
het rivierengebied. ln het Europese spectrum nemen ze een duidelijk eigen positie in. De
structuren van wielen of doorbraakkolken zin internationaal gezien belangwekkend. De
brakwaterwielen zijn zeer karakteristiek voor het Nederlandse oligo- tot mesohaliene gebied.
Sloten zijn uniek in de wereld; alleen in het lage land van Nederland en België komt een dergelijk
rijk ontwikkeld systeem voor. De landschappelijke betekenis is internationaal gezien dan ook
groot. Er is echter geen eigen levensgemeenschap aan verbonden. Sloten in Nederland hebben
een refugium functie.

Stilstaande sterk brakke en zoute wateren
Mesohaliene en polyhaliene binnenwateren zijn in geheel Noordwest-Europa zeldzaam. Enkele
van deze wateren zijn in Nederland te vinden. De vervangbaarheid van de Nederlandse wateren
blijkt echter groot te zijn. De internationale betekenis van het individuele brakke binnenwater in
Nederland is relatief klein. Tegelijkertijd geven de isolatie en de zeer grote onderlinge verschei-
denheid deze binnenwateren een grote internationale betekenis.

Getiidewateren
De Waddenzee is als geomorfologisch en hydrografisch verschijnsel zeer zeldzaam. Ongeveer
30% van het Waddenzeegebied ligt in Nederland. Grote estuaria zijn een relatief zeldzaam
verschijnsel in Europa. De Eems, de Oosterschelde en de Westerschelde zijn de drie Nederlandse
gebieden.

Samenvattend kan gesteld worden dat van zeer grote internationale betekenis zijn: moerassen
(kwelders, schorren, binnenlandse moerassen), getijdewateren (Waddenzee en Delta), duinen,
stuifzanden en weidevogelpopulaties. Van grote internationale betekenis zijn: heidegebieden en
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de zoete en zwak brakke wateren van het holocene gebied.

6.3.4 Ruimteliike voorwaarden

Ook de functie natuur stelt ruimtelijke voorwaarden aan het landelijk gebied. Voor elke soort en
levensgemeenschap moet er aan andere eisen voldaan worden. Het is weinig zinvol om op zo'n
gedetailleerd niveau uitspraken te doen over de ruimtelijke voorwaarden. Op een hoger
schaalniveau kan onderscheid worden gemaakt in natuurontwikkelingsconcepten. Deze
omvatten een natuurdoel (= het nagestreefde referentiebeeld) en een ruimtelijke strategie ( =
een integraal idee over waar en hoe nieuwe natuur moet worden gerealiseerd ten opzichte van
andere ruimtegebruiksfuncties) (Harms, Knaapen en Roos-Klein Lankhorst, 1991 : 3). De
natuurontwikkelingsconcepten zijn ontwikkeld in de zogenaamde COR-studie (= centrale open
ruimte).

GRUTTO
Het natuurdoel van GRUTTO is behoud en versterking van reservaten en van vormen van natuur
die verweven zijn met andere ruimtegebruiksvormen. Richtinggevend daarbij is een optimale
differentiatie in soorten en levensgemeenschappen. Er is geen keuze gemaakt voor een bepaald
type natuur. Spontane natuur, half-natuur en natuur van cultuurlandschappen worden naast
elkaar ontwikkeld. Daarbij is relatief veel aandacht voor de laatste categorie. Het natuurdoel van
GRUTTO is gangbaar te noemen. Veel beleidsvoornemens van de afgelopen 15 jaar zijn erin te
herkennen.
Om dit te realiseren wordt een ruimtelijke strategie gevolgd waarin bestaande natuurgebieden
via oppervlaktevergroting en zonering worden beschermd. ln de zones worden beperkingen
gesteld aan de landbouw en kan aandacht worden besteed aan weidevogels en aan het behoud
en herstel van de in het agrarische cultuurlandschap voorkomende landschapselementen. bij
steden worden bossen en recreatiegebieden aangelegd die dienen als buffer tussen stad en
platteland, waar zich eveneens natuurwaarden kunnen ontwikkelen.

OTTER
ln het concept OTTER wordt de ecologische infrastructuur geoptimaliseerd. Het hieraan ten
grondslag liggende uitgangspunt is dat in Nederland de natuur steeds meer versnipperd raakt.
Het natuurdoel richt zich primair op isolatiegevoelige diersoorten. Dit zijn soorten van climaxve-
getaties en ook bijvoorbeeld de otter.
Vanuit de ruimtelijke strategie gezien wordt de nieuwe natuur dienstbaar gemaakt aan het
verbinden van geïsoleerde kleine eenheden natuur met grote gebieden (kerngebieden).

ELAND
Het natuurdoel van ELAND is complete, zelfstandige ecosystemen in stand te houden en te
ontwikkelen. Het accent ligt op natuur waarbij processen zoveel mogelijk zonder tussenkomst
van de mens verlopen. De compleetheid van ecosystemen en differentiatie in successiestadia
worden bevorderd door (her)introductie van grote grazers.
De ruimtelijke strategíe is gebaseerd op ruimtelijke scheiding van functies op grond van
verschillen in ontwikkelingstempo. Er wordt daarbij rekening gehouden met te verwachten
ontwikkelingen en behoefte aan flexibiliteit van het agrarisch grondgebruik, infrastructuur en
stedebouw. Voor nieuwe natuurlocaties betekent dit dat bij voorkeur gezocht wordt naar
gebieden met functieverlies (bijvoorbeeld landbouwgebieden die steeds moeilijker de concurren-
tie aankunnen). Een voorwaarde is wel dat tevens een goed perspectief voor de ontwikkeling
van zelfregulerende natuur bestaat. Hiertoe wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande
natuurgebieden. Natuurontwikkeling concentreert zich in ELAND in duidelijk herkenbare
functionele eenheden van een flink formaat.

BLAUWE KIEKENDIEF
Het natuurontwikkelingsconcept BLAUWE KIEKENDIEF staat in vergelijking tot de andere het
verst af van de bestaande planningspraktijk. Het natuurdoel is het tot stand brengen van een
grote diversiteit aan soorten en ecosystemen op voor Nederland specifieke abiotische situaties.
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soms wordt teruggegrepen naar de rijk ontwikkelde natuur die heeft bestaan voordat de mens
het land permanent in cultuur bracht. Ook maakt het in ruime mate gebruik van cultuurtechni-
sche maatregelen en stelt deze ten dienste van de natuur.
De ruimtelijke strategie is het streven naar grote eenheden om de diversiteit aan ecosystemen in
onderlinge samenhang te kunnen ontwikkelen. Bovendien zijn de grote eenheden minder
kwetsbaar voor negatieve invloeden van buitenaf. Bijzondere abiotische situaties zijn bepalend
voor de locatiekeuze van de te ontwikkelen natuur. Het overige ruimtegebruik is ondergeschikt,
maar kan door zonering wel bijdragen tot verdere differentiatie in de natuurkernen. ln BLAUWE
KIEKENDIEF ontstaat zo een beperkt aantal, grote concentraties natuurgebieden of natuurpar-
ken, waarbinnen een ruimtelijke verdeling bestaat van halfnatuurlijk cultuurland en natuur die de
variatie van de ecosystemen bevordert.

Elk natuurontwikkelingsconcept stelt dus andere ruimtelijke voorwaarden aan het landelijk
gebied. Naar de aard van de natuurwaarden kunnen de verschillende soorten natuur bij een of
meer natuurontwikkelingsconcepten worden ingedeeld: de natuurwaarden sluiten dan aan bij
het natuurdoel en de ontwikkelingsstrategie. Schema 6.1 en 6.2 geven een indeling van de
natuur van respectievelijk nationale en internationale betekenis per natuurontwikkelingsconcept.
Daarbij is uitgegaan van de in subparagraaf 6.3.3 onderscheiden categorieën en van de actuele
natuurwaarden. ln de schema's is een kolom opgenomen met milieuknelpunten. Dit zijn de
belangrijkste knelpunten die zich momenteel bij de categorieën natuurwaarden manifesteren.
Voor deze knelpunten zal een oplossing moeten worden gevonden, ook in het geval dat een
natuurontwikkelingsconcept goed aansluit.

Er is eveneens nagegaan in hoeverre andere rurale functies met de concepten verweven kunnen
worden (Andersson en Roos-Klein Lankhorst, 1991:72-77l.ln het kader van dit onderzoek zijn
de mogelijkheden voor verweving met de functies agrarische produktie, houtproduktie en
recreatie van belang.

Mogelijkheden voor (milieuvriendelijke) agrarische produktie zijn er veel binnen het concept
GRUTTO, zeer weinig binnen het concept BLAUWE KIEKENDIEF en niet binnen het concept
OTTER en ELAND. ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF bieden eventueel mogelijkheden voor
vleesopbrengst in de vorm van 'scharrelvlees' en/of wild in de begraasde bossen.
GRUTTO biedt de meeste mogelijkheden voor houtopbrengst. Ook het concept BLAUWE
KIEKENDIEF biedt relatief veel mogelijkheden voor houtopbrengst. OTTER biedt enige, en
ELAND weinig mogelijkheden voor deze combinatie.
Ook de recreatieve mogelijkheden variëren per concept. Bij GRUTTO ligt het accent op
landrecreatie. Bij de overige op water- oeverrecreatie. Muggen en dazen kunnen de recreatieve
waarde van de natte gebieden beperken.

ln het onderzoek lnteractie tussen ecologische en economische duurzaamheid, dat in opdracht
van de NRLO door het Staringcentrum wordt uitgevoerd, wordt een soortgelijke indeling in
natuurdoeltypen gehanteerd, waarbij echter het concept OTTER achterwege is gelaten.

Ten aanzien van de realisatiekansen van de vier natuurontwikkelingsconcepten kan het volgende
worden opgemerkt. GRUTTO sluit qua uitgangspunten en ook ruimtelijk gezien goed aan bij
bestaande plannen. De benodigde regelgeving en de hoge kosten van het beheer zijn minpunten.
De verwervingskosten zijn het laagst, doordat veel gronden in beheer blijven bij particuliere
boeren of al in het bezit zijn van de overheid of natuurbeschermingsinstanties. OTTER brengt
hoge kosten voor met name grondverwerving, maar ook voor beheer en inrichting met zich mee.
Negatieve effecten van de grote randlengte ten gevolge van de ruimtelijke strategie zijn te
verwachten op de benodigde regelgeving. De kosten van het concept ELAND zijn laag: geringe
beheersinspanningen, bescheiden inrichtingsmaatregelen en naar schatting lagere verwervings
kosten, aangezien alleen marginale landbouwgronden worden geselecteerd voor de te ontwikke-
len natuurgebieden. De flexibiliteit en inpasbaarheid zijn groot. Bij BLAUWE KIEKENDIEF zijn de
beheersinspanningen relatief hoog, evenals de inrichtings- en verwervingskosten. De flexibiliteit
en inpasbaarheid zijn slecht. Dit concept staat het verst af van de huidige planningspraktijk.
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Schema 6.1 Natuur van nationale betekenis en natuurontwikkelingsconcepten

6.3.5 Natuur in de denkbeelden

Op basis van voorgaande paragrafen moeten de ruimtelijke claims van de functie natuur op het
rurale gebied worden ingeschat. Daartoe wordt in tabel 6.2 een samenvattend overzicht
gegeven van de onderscheiden natuurdoeltypen, ruimtelijke strategieën en ruimtelijke voorwaar-
den (zie subparagraaf 6.3.4). De natuurontwikkelingsconcepten worden in het vervolg
aangeduid met natuurontwikkelingsdoeltypen.

De ruimtelijke claims van de functie natuur zullen per onderscheiden denkbeeld (zie hoofdstuk 5)
verschillen. Daarnaast zal elk denkbeeld een andere uitwerking hebben op de natuurdoeltypen.
lmmers, de natuurdoeltypen stellen elk andere ruimtelijke voorwaarden die al dan binnen de
denkbeelden passen.

A Vriie markt/oedurfd
Binnen dit denkbeeld zal er geen ruimte zijn voor enige vorm van overheidsbeleid ten
aanzien van de functie natuur. Het marktmechanisme zal in de behoefte aan natuur gaan
voorzien. Dat wil zeggen dat via steun aan daaftoe bestemde organisaties de samenle-
ving uiting geeft aan haar vraag om natuur. Het natuurdoeltype dat het beste bij dit
denkbeeld aansluit is ELAND, de grootschalige zelfstandige natuurgebieden. Deze
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Schema 6.2 Natuur van internationale betekenis en natuurontwikkelingsconcepten

kunnen via de markt totstandkomen en kunnen zonder een ruimtelijk ordeningsbeleid.
Ten behoeve van het draagvlak van de natuurbeschermingsorganisaties worden de
natuurgebieden opengesteld voor recreanten. Daarnaast is via het marktmechanisme
verweving van natuur met andere rurale functies mogelijk. Het natuurdoeltype dat
daarbij aansluit is GRUTTO. Ook hier is verweving met recreatie mogelijk.

E Evenwicht/bezonnen
Ook binnen dit denkbeeld wordt veel aan de vrije markt overgelaten. De overheid geeft
echter wel subsidies aan daartoe bestemde organisaties. Hierdoor is het budget ten
behoeve van de functie natuur ruimer dan in het denkbeeld vrije markt/gedurfd. Dit past
bij de bezonnen grondhouding. Met de subsidiëring heeft de overheid een instrument in
handen, waarmee de nadruk kan worden gelegd op de internationale natuurwaarden.
lnternationale waarden hebben de prioriteit, vanwege de internationale context van het
vrije marktperspectief. De natuurdoeltypen ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF sluiten het
best bij dit denkbeeld aan, daar deze via de markt en zonder ruimtelijk ordeningsbeleid
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!.
GRUTTO

t!.
OTTER

il.
ELAilD

Nrtuurdocllypc

tv.
BLAUWE
KIEKEÍTDIEF

Docl

behoud en herstel van
diversiteit

optimale veóroiding en
opheffing van isolatie

complet6 zolí6tandige
natuur

ontwikkeling van diverri-
tcit op macrogradiënton

Ruirrtcliikc rtrrtcaic

verweving en zonering
van het ruimtegebruik

veóinding van beÉtaande
natuur

scheiding van hoog- en
laagdynamische Íuncties

scheiding van hoog- en
la.gdynamische Íuncties
en concentratie van na-
tuur in grote eenhedcn

RuhmclUkc voonvaardcn

kleinschalige landschap-
pen en extensieÍ landge-
bruik

kleinschalige landschap-
pon on oxtensief landoe-
bruik in varbindingszones

aaneéngeslotén gebieden
als Íunctionelo eonheden

aaneengesloten gebioden
als functionele eonheden
met bijzondero abiotischè
situatie§

Tabel 6.2 Natuurdoeltypen

gerealiseerd kunnen worden.

C Coördinatie/no-reoret
Er zal een ondersteunend overheidsbeleid ten aanzien van de functie natuur worden
gevoerd. De no-regret grondhouding vraagt hierom en het coördinatieperspectief maakt
dit mogelijk. Er is een actief ruimtelijk ordeningsbeleid. waarmee natuurgebieden worden
veiliggesteld. De overheid subsidieert tevens daartoe bestemde organisaties. Daarnaast
is het beleid ten aanzien van andere rurale functies afgestemd op natuur- en milieuwaar-
den. Het motto 'verweving waar mogelijk' is hier met recht van toepassing. De nadruk
ligt op natuurwaarden van nationale betekenis. De natuurdoeltypen die het best bij dit
denkbeeld passen, zin GRUTTO (verweving landbouw-natuur), OTTER (verbinding
afzonderlijke gebieden) en BLAUWE KIEKENDIEF (afzonderlijke gebieden met grote
diversiteit). Het natuurdoeltype ELAND is voor dit denkbeeld te 'sober'.

6.4 Ooenluchtrecreatie

6.4.1 lnleiding

In deze paragraaf wordt alleen aandacht geschonken aan die vormen van recreatie, die met het
landelijk gebied verbonden zijn. Dat betekent dat vooral de openluchtrecreatie belicht zal
worden. Een verdere afbakening van het begrip vindt plaats in subparagraaf 6.4.2. Daarom
Daarna wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en de betekenis van openluchtrecrea-
tie in het landelijk gebied. De ruimtelijke voorwaarden worden in subparagraaf 6.4.4 beschreven
en tot slot wordt de functie binnen de in hoofdstuk 5 gevormde denkbeelden geplaatst.

6.4.2 Definities en begrippen

ln navolging van paragraaf 1.3 kan de functie openluchtrecreatie als volgt worden gedefinieerd:
Openluchtrecreatie = activiteiten in de open lucht, die men in de arbeidsvrije tijd min of

meer in vrijheid kan ontplooien (Lengkeek, 1985: 2il;

Openluchtrecreatie wordt over het algemeen ingedeeld in dag- en verblijfsrecreatie. Deze op het
tijdsaspect berustende indeling is ook vanuit een ruimtelijke optiek zinvol.

Dagrecreatie= openluchtrecreatie die gedurende één dag plaatsvindt op het land
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en op of bij het water (wandelen, fietsen, paardrijden, bezoek
van bezienswaardigheden en attractieparken enz.)

Verblijfsrecreatie= openluchtrecreatie waarbij men langer dan een dag logeert op
een kampeerterrein, in een zomerhuisje/bungalow, hotel of
pleziervaartuig.

Beide vormen van recreatie vragen om verschillende ruimtelijke voorwaarden en het is daarom
van belang deze afzonderlijk te behandelen. Binnen beide vormen van recreatie, maar vooral
binnen de dagrecreatie, kunnen wederom verschillende typen worden onderscheiden. Diverse
indelingen zijn in de literatuur te vinden, waarbij de invalshoeken variëren van de relatie van de
recreatievormen met het fysieke milieu, de gebondenheid van de recreatievormen aan de ruimte
tot de mate van behoefte aan voorzieningen en intensiteit van recreatie. ln dit onderzoek zijn de
invalshoeken gebondenheid aan de ruimte en de intensiteit van recreatievormen van belang. De
volgende indeling in recreatievormen wordt daarom gehanteerd (Katteler en Kropman, 1977:
24t:

. lntensieve recreatie= die vormen van de recreatie waarbij men gebruik maakt van een
sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of één grote voorzie-
ning, en waarbij het omringende landschap van minder belang is
en relatief veel mensen per opperulakte-eenheid aanwezig ziin
(bijv. Eftelíng, Center Parcd.

Semi-extensieve recreatie = die vormen van de recreatie waarbij men gebruik maakt
van een beperkt voorzieningenpakket en tegeliik ook de
natuurlijke of gebouwde omgeving van belang vindt; ter
plaatse zijn niet uitgesproken veel of weinig recreanten
(bijv. zomerhuisjed.

Extensieve recreatie= die vormen van de recreatie waarbij men vooral het landschap of
bepaalde aspecten daarvan sterk beleeft en waarbii relatief
weinig mensen aanwezig zijn per oppervlakte-eenheid en die
plaatsvinden in een gebied met weinig of geen recreatieve voor-
zieningen (bijv. wandelen, fietsen in de open ruimte, kamperen bíi
de boer of SBH.

Voor dit onderzoek is vooral het onderscheid intensief/extensief van belang, omdat hier een

belangrijk verschil voor de ruimtelijke voorwaarden aan verbonden is (subparagraaÍ 6.4.4l..
De extensieve recreatie, in het beleid vaak gegroepeerd onder het recreatief medegebruik, vindt
plaats in een omgeving met een niet-recreatieve hoofdfunctie: het medegebruik is onder- of
nevengeschikt aan de hoofdfunctie en het hoofdgebruik. Dit heeft duidelijke consequenties voor
de ruimtelijke voorwaarden van deze recreatievorm.
De intensieve recreatie vindt vooral plaats in specifieke recreatieprojecten, waar het accent ligt
op een uitgebreid voorzieningenniveau (voorzieningsgerichte recreatie). Deze vorm is duidelijk
plaatsgebonden, daar waar de voorziening gelokaliseerd is. Deze vorm stelt specifieke eisen aan

de inrichting en de bereikbaarheid, die echter per recreatief project verschillend kunnen zijn. Een

pretpark heeft andere ruimtelijke voorwaarden dan een Center Park. Hierover volgt meer in de

komende subparagraaf.

6.4.3 Ontwikkeling en betekenis van openluchtrecreatie in het landeliik gebied

ln tabel 2.1O lzie paragraaf 2.31 zijn de ontwikkelingen betreffende de totaal oppervlakte aan

recreatieterreinen in beeld gebracht. Dit gegeven geeft echter door de beperking tot het
specifieke grondgebruik geen inzicht in de recreatieve mogelijkheden in hun totaliteit (Van der
Voet, 1990). ln dit verband is het beleidsbegrip recreatief medegebruik relevant. Een zeer groot
gedeelte van de recreatie vindt juist plaats in relatie met allerlei andere vormen van grondge-
bruik (landbouw, bosbouw, wonen). Er is dan sprake van multifunctionaliteit van een gebied en
van verweving van functies. Een ander aspect is de toegankelijkheid van het landelijk gebied of
delen van het landelijk gebied voor de recreatie. Daarbij is vooral de toegankelijkheid van bos- en
natuurterreinen meetbaar. Het totale areaal bos en natuur per hoofd van de Nederlandse



89

bevolking is tussen 1950 en '1985 sterk afgenomen. ln 1950 was er gemiddeld bijna 500 m2
bos of natuur per hoofd. ln 1985 was daar per hoofd nog maar 65% van over. Ook de
toegankelijkheid van alle bos- en natuurterreinen in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en provinciale landschappen tezamen is tussen 1971 en 1991 sterk
afgenomen, waarbij tussen 1980 en 1991 een sterkere vermindering valt waar te nemen
(Philipsen, 1992: 68).

De ontwikkeling van de behoefte aan openluchtrecreatie is nauw verbonden met de algemene
maatschappelijke ontwikkelingen (demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelin-
gen). Voor een beschrijving van de ontwikkeling tot nu toe kan gebruik worden gemaakt van de
jaarlijkse overzichten betreffende de vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarbij wordt tevens een verband gelegd tussen een
toename van de welvaart en een verandering in de vrijetijdsbesteding. Hieronder enkele
algemene conclusies van het SCP:
" Een opmerkelijk gegeven is dat de bevolking van 12 jaar en ouder in 1990 in een

normale werkweek minder vrije uren overhield dan in 1975 en vooral minder dan bij de
vorige peiling in 1985 {SCP, 1992: 288}. De vrije tijd lijkt meer in het algemeen onder
druk te staan van ontwikkelingen waarbij de diverse verplichtingen tezamen per persoon
meer tijd zijn gaan kosten;* De verscheidenheid van het individuele repertoire, waarin is weergegeven aan hoeveel
activiteiten personen in het algemeen plegen deel te nemen, is sinds 1980 met 10%
gegroeid (SCP, 1992: 293). De beschikbare tijd om dit gekozen repertoire af te
wikkelen, is daarentegen afgenomen. Dit geldt niet voor ouderen en laag geschoolden:
het breedste repertoire wordt aangetroffen onder groepen die relatief weinig vrije tijd
hebben. Een belangrijk gevolg hiervan is dat door de tijd de frequentie waarmee het
publiek aan activiteiten participeert in veel gevallen is afgenomen;* De verhouding tussen de thuis en buitenshuis doorgebrachte vrije uren is opmerkelijk
stabiel gebleven (SCP, 1992:294l'. De vuistregel dat van elke drie vrije uren tijdens een
normale werkweek er ongeveer twee thuis worden gevuld, gaat nog steeds op;* De verschuiving naar een meer kapitaalintensieve wijze van vrijetijdsbesteding omvat
tevens een frequenter gebruik van de auto (SCP, 19922 2941;* De deelname aan vakanties bereikte in 1989 een top sinds het moment dat vakanties
geteld worden. De opleving van de welvaart weerspiegelt zich ook duidelijk in de keuze
van de bestemmingen. Steeds meer mensen trekken naar het buitenland. Naarmate 's
lands economie meer floreert, zo lijkt het, stromen er meer Nederlanders voor hun
vakantie het land uit, terwijl het eigen land vooral wordt bereisd in tussentijdse kortston-
dige vakanties (SCP, 1990: 239). Tijdens laatstgenoemde vakanties wordt gemiddeld
drie keer zo weinig uitgegeven als tijdens een buitenlandse vakantie;* Er is sprake van een toegenomen recreatieve bedrijvigheid tijdens vakanties in Nederland
en tussen de vakanties door (SCP, 1992:302). Daaruit spreekt geen duidelijke voor-
keur: alle bevraagde recreatiemogelijkheden trekken meer belangstelling, zowel die in de
woonomgeving (stadspark of -bos) als die waarvoor velen verder van huis moeten (bijv.
attractieparken). Vooral de incidentele bezoekers van recreatieve en toeristische
attracties zijn in aantal toegenomen: de personen die minder vaak dan maandelijks gaan.
Dat neemt niet weg dat bossen, polders of meren, alsook specifiek aangelegde Íecrea-
tie- en stadsparken door omvangrijke groepen minstens maandelijks worden aangedaan.

ln verband met de leeftijdsopbouw en vrijetijdsbesteding is het interessant na te gaan inhoeverre
er verschillend recreatief gedrag is waar te nemen bij verschillende leeftijdsgroepen. Vooral in
verband met de te verwachten vergrijzing van de Nederlandse bevolking moet worden getet op
het recreatief gedrag van ouderen. Het SCP heeft hiernaar onderzoek verricht. De volgende
conclusies zijn daarop gebaseerd. Zo bleek de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder in de
tweede helft van de jaren tachtig vaker deel te nemen aan veel van de onderzochte activiteiten,
dan dezelfde categorie in de jaren zeventig. Verder valt op dat de meeste van de waargenomen
verschillen onder het oudere deel van de bevolking parallel lopen aan verschuivingen onder de



90

bevolking als geheel. Opvallend is verder dat de vrijetijdsgroei bij opklimmende leeftijd veeleer
wordt omgezet in een intensieve deelname aan bestaande activiteiten dan in een verbreding van
het pakket (SCP, 1 990: 259-260).

Van bovenbeschreven ontwikkelingen zijn de volgende aspecten voor de toekomstige behoefte
aan ruimte voor recreatie van bijzonder belang:* Een toename van de arbeidsvrije tijd hoeft niet te leiden tot een toename van de vrije tijd

(= het deel van de week dat resteert na aftrek van alle verplichtingen aan arbeid,
onderwijs of huishoudelijke zorg en ook na aftrek van de tijd voor nachtrust, maaltijden
en andere persoonlijke verzorging);* Een toename van kortstondige vakanties in eigen land zal niet automatisch de behoefte
aan verblijfsaccomodaties beïnvloeden omdat er sprake is van een spreiding van de
verblijfsrecreatie van het hoogseizoen over het hele jaar;

* De recreatieve activiteiten tussen de vakanties door nemen toe in verscheidenheid en
zullen, voor zover ze in het landelijk gebied plaatsvinden, vooral in recreatief medege-
bruik tot uitdrukking komen;* De vergrijzing kan de behoefte aan ruimte voor recreatie aanzienlijk beïnvloeden, omdat
er een toename van de actieve vrijetijdsbesteding zal optreden. De huidige jonge
generatie is het immers veel meer gewoon de vrije tijd actief te besteden. ln het landelijk
gebied zal dit tot uitdrukking kunnen komen in een toename van het wandelen en
fietsen, dus het recreatief medegebruik.

De ontwikkeling van Nederland
als toeristische bestemming is
een interessant gegeven om de
betekenis van Nederland als
vakantieland te kunnen beoorde-
len. De ontwikkeling van het
inkomend toerisme is nog steeds
groeiende (zie figuur 6.1). De
groei blijft echter achter bij die
van Europa als geheel. Het Ne-
derlandse bedrijfsleven verwacht
een jaarlijkse groei van het inko-
mend toerisme van 2,8o/o in de
komende 10 jaar bij een geïnten-
siveerd beleid (bij ongewijzigd
beleid is de verwachting duidelijk
lager: 1 à 1,5o/ol. Volgens het
Nederlands Bureau voor Toeris-
me (NBT) is de Nederlandse
positie echter kwetsbaar, omdat

Ir. Jctc ,60 . Da JrraE '70 Da Jarca '80
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Groei van het (inkomend) toerisme, 1960-
1990, in procenten {NBT, 19BB in: Spee en
Van der Voet, 1 990: 31 )

Figuur 6.1

het grootste deel van de toeristen uit maar drie landen afkomstig is (West-Duitsland, Verenigd
Koninkrijk en VS). Nederland ondervindt de nadelen van de nabije ligging van primaire be-
stemmingslanden als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en West-Duitsland. Nederland is geen
"must".
ln een onderzoek door N.S.S. Marktonderzoek onder buitenlandse grenspassanten geven
buitenlandse toeristen als belangrijkste motieven om naar Nederland te komen "het Nederlandse
landschap" en de "kust en stranden" aan (Spee en van der Voet, 1990: 32). De belangrijkste
groep buitenlandse toeristen wordt gevormd door de Duitsers. Deze kiezen voor Nederland als
vakantiebestemming vooral op grond van de aanwezige kust en het strand Q6%l en de goede
mogelijkheden voor watersport 117 

o/ol.

6.4.4 Ruimtelijke voorwaarden

ln tegenstelling tot de extensieve recreatie kan de intensieve recreatie gelokaliseerd worden. ln
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tabel 6.3 worden de localisatiefactoren genoemd, die de keuze van recreatieve vestigingen
kunnen bepalen. Enkele daarvan zijn ook voor extensieve recreatie van belang, maar spelen daar
alleen zijdelings een rol.

al marktgeoriënteerdc Ílctoaon
- nabijheid en omvang van potentiële herkomstgebioden
- bereikbaarhoid vanuit de herkomstgebieden, op basis van wegen, luchthavons, spoorwegen, havens,
bus, ferries, enz.
- aanwezighoid van oen dominant primair produkt
- nabijheid van essentiële ondersteunende dienston zoals hotels, restaurants, winkels enz.
- zichtbaarheid van de lokatie t.o.v, verkeersstromen
- nabijheid t.o.v. concurrentën

fyebche karakterbtiekan
- osthetica van landschap en bodemgebruik
- natuurlijke factoren, zoals klimaat, watervoorzioning, geologie, bodem en topografie
- oethètica van de lokatie zelf, inclusief de schaal, het geluid, he uitzicht, de geuren, de variatie van
vormen en kleuren
- vegetatie
- fauna, met afhankelijk van de situatie aandacht voor visson, wild, vogels
- beschikbare infrastructuur, die ni6t alleen betrekking heeft op verkeersinÍrastructuur, maar ook op
water- en electriciteitsvooziening, waterzuivering, vuilverwerking enz.
- draagkracht van het milieu

andere factoren
- beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten, lisfst mot do juiste scholing
- arbeidswetgoving on sociaal klimaat
- beschikbaarheid van huisvesting
- beschikbaarheid en prijsniveau van geschikte grond of ruimte
- reglementering van het bodemgebruik (ruimtelijke ordening) en andoro vormen van regulering
- bronnen en types van financiële hulp (subsidieregelingen)
- andere sociaal-economische karakterietieken van de regio

bl

c)

Tabel 6.3 Localisatiefactoren bij de keuze tussen vestigingsplaatsen (Brabander, 1984:
1 18)

Extensieve recreatie vindt vooral plaats in gebieden die recreatie niet als hoofdfunctie hebben.
Tegelijkertijd is extensieve recreatie sterk gerelateerd aan de omringende omgeving. Hierdoor is
een inventarisatie van de voor extensieve recreatie benodigde "resourcen" problematisch; de
"resourcen" zijn immers gebaseerd op voorzieningen die geen recreatieve hoofdbestemming of
recreatief gebruik beogen (Ashworth, 1984). Extensieve recreatie stelt geen directe ruimtelijke
voorwaarden, maar voorwaarden aan de belevingswaarde van gebieden. Belevingswaarde is niet
direct gekoppeld aan een specifieke activiteit of handeling. Een gebied kan mooi of lelijk,
opwindend of saai enz. gevonden worden. De waardering van de ruimtelijke omgeving is zeer
subjectief en is onder meer afhankelijk van waarden en normen op het niveau van personen,
groepen en de samenlevinO (Philipsen, 1992: 58). Ook speelt het referentiebeeld dat mensen
hebben van een aantrekkelijke recreatie-omgeving, gevormd op basis van ervaringen, een rol.
Referentiebeelden veranderen evenals ruimtelijke omgevingen. Mensen passen zich aan
veranderende ruimtelijke omstandigheden aan, waardoor de belevingswaarde nooit eenduidig is
vast te stellen. Wel kan uit empirisch onderzoek een aantal factoren worden afgeleid, dat de
belevingswaarde beïnvloedt. Boerwinkel (1990) noemt bijvoorbeeld de tiidsfactor: te snelle
veranderingen kunnen tot vervreemding leiden. De factor complexiteit kan volgens Berlyne
(1971)twee kanten opwerken: in het begin kan complexiteit tot een hogere waardering leiden,
maar na een bepaald punt juist tot waarderingsafname. Dan is de behoefte aan ordening
versterkt aanwezig. De eenheid wordt door Coeterier (1977) als één van de belangrijkste
factoren voor landschapswaardering gezien. Vooral landschappen met veel elementen die niet in
het geheel passen, worden door recreanten negatief gewaardeerd. Daarnaast constateert Staats
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(1988) dat vooral kleinschalige landschappen door recreanten hoog worden gewaardeerd.
Verwacht wordt dat een gebied met een zekere mate van verweving en een ruimtelijke
verscheidenheid op lokaal en regionaal niveau {zie hoofdstuk 5}, hoger gewaardeerd zal worden
(complex maar toch inzichtelijk, vormt een eenheid en heeft een eigen identiteit) dan een gebied
waar functies zich sterk gescheiden van elkaar ontwikkelen. Dat betekent dat de ruimtelijke
voorwaarden vooral kwalitatief (kwaliteit van de omgeving) van aard zijn en niet kwantitatief.
Daarnaast is de toegankelijkheid van het landelijk gebied een belangrijke voorwaarde ter
voorkoming van ongewenste concentratieverschijnselen.

6.4.5 Openluchtrecreatie in de denkbeelden

De voorgaande subparagrafen dienen als kader om de ruimtelijke claims van de recreatie in de
denkbeelden te kunnen traceren. Hieronder wordt een en ander samengevat. Daarvoor is
gebruik gemaakt van zogenaamde recreatiedoeltypen. Dat zijn typen van recreatie, die te
karakteriseren zijn met een duidelijk doel, een ruimtelijke strategie en ruimtelijke voorwaarden. ln
tabel 6.4 worden deze recreatiedoeltypen nader omschreven.

R.c?.rtièdoGl-
typc

4.1.
Ext.nri!vG
natuuÍgcdchte
tecrcatic

4.2.
Extcnricvc
landachaprgc-
,ichtc Ecë.tié

4.3.
Extcnricvc op
buitcn zijn
gcrichtc rccrca-
tlc

B.

lntrnriGvr
EcEatiG

Docl

natuuurbeleving,
natuurontdokking

genieton van het land-
schapsbeeld, cuhuurhisto-
rie, kleinschaligheid

g6nieten van het buiten
ziin in het algemeen {vaak
vorbonden met hardlo-
pen/raceÍietsenl

georganiseerd vermaak
m.b.v. gerichte voozie-
ningen

Rulrmcllikc .tratcgic

meer natuur in vrij toe-
gankelijke gebieden,
ontwikk6ling natuurpaden
en natuurontdekkings-
plaatcen; vsrschillende
soorten natuur

behouden van het cultuur-
landschap mode uit cul-
tuurhistorisch oogpunt;
multiÍunctionalit€it van
het landschap ontwikke-
len

geen duidelijke strategie
aan gekoppeld

ontwikkelen van gecon-
centroerde, goed bereik-
bare voorzieninoen voor
zowol dag- als verblijÍsre-
creatio

Ruimtclijke voorwaardcn

toegankelilkheid van
natuurlijk€ gebieden zoda-
nig dat n6tuurbeleving
maximaal is; aan het
gebied buiten d6 'natuur-
gebieden' wordt geen

dirocte voorwaarde ver-
bonden

kleinschaligheid van het
landschap belangrijk;
afwisseling; extensieÍ
landgebruik

stelt geen duidelijke voor-
waarden aan do omge-
ving, maar wel aan de
inírastructuur i.v.m. toe-
gankelijkheid

geen specifieke ruimtelijke
voorwaarden; grenzond
aan oppervlakt6wator
(watersport)

Tabel 6.4 Recreatiedoeltypen

ln hoofdstuk 5 is een drietal denkbeelden ontwikkeld. De vraag naar ruimte voor openluchtrecre-
atie en ook de mate waarin aan de bijbehorende ruimtelijke voorwaarden kan worden voldaan
verschillen per denkbeeld. De denkbeelden hebben per recreatiedoeltype een andere uitwerking,
omdat de ruimtelijke voorwaarden anders zijn. Wanneer de recreatiedoeltypen binnen de
denkbeelden worden geplaatst, ontstaat het volgende beeld van het overheidsbeleid ten aanzien
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van openluchtrecreatie:

A Vriie markt/oedurfd
Ten aanzien van de openluchtrecreatie kr'rjgt de werking van het marktmechanisme vrii

spel. Er is geen ondersteunend ruimtelijk oideningsbeleid en subsidiëring is niet aan de

orde'Alsantwoordopdevraagmaatschappelijkebehoefteaanrecreatiezullenvereni-
gingen en particulieren initiatieven ontwikkelen. ln de behoefte aan intensieve recreatie

zal de markt voorzien. De verenigingen zetten zich in voor de extensieve, op buiten zijn

gerichte recreatie en extensiere,- nàtrurgerichte recreatie. Hiervoor is een zekere mate

van verweving van functies vereist. Aan de ruimtelijke voorwaarden van landschapsge-

richte recreatÈ (hoge belevingswaarde) zal niet kunnen worden voldaan'

Evenwicht/bezonnen
De ontwikkelingen binnen dit denkbeeld zijn vrijwel geliik aan die binnen vrije markt/-

gedurfd. De overheid voeft echter wel een subsidiebeleid. Verenigingen en particulieren

krijgen daardoor de beschikking over ruimere middelen. ook hier komt intensieve

recreatie via de markt tot stand en bevorderen de verenigingen de extensieve' op

natuurgerichte en op buiten zijn gerichte recreatie'

Coördinatie/no-reoret
De overheid ,o".t 

""n 
actief (onder andere ruimtelijk) beleid ten aanzien van de functie

openluchtrecreatie. Daarbij worden extensieve recreatievormen bevoordeeld' Natuurge-

richte vormen kunnen in beperkte mate, voor zoveÍ ze geen afbreuk doen aan de binnen

dit denkbeeld veel belangrijkere natuurwaarden' Extensieve, landschapsgerichte

recreatie past goed binnen dit denkbeeld. Er kan door middel van verweving van

functies aan de ruimteliike voorwaarden van een hoge belevingswaarde (verscheidenheid

van het landelijk gebied) worden voldaan. lntensieve recreatie zal zoveel mogelijk

worden beperkt en geconcentreerd.

c

6.5

6.5.1

6.5.2

ln dit onderzoek staat van de functie wonen het wonen in het landelijk gebied centraal' Het is

goed denkbaar dat dit in de toekomst een belangrijke grondgebruiker gaat worden: de nadruk

wordt gelegd op de latente behoefte, welke wellicht bij een minder sterk regulerende overheid

op het gebied van de ruimteliike ordening tot uitdrukking kan komen. Een verdere afbakening

van de functie vindt in de volgend" ,rÉp"ragraaf plaats' Daarna wordt een schets van de

ontwikkeling en betekenis gegeven aan de hand van een beschrijving van de maatschappelijke

ontwikkelingen. ln subparagràaf 6.5.4 worden de ruimtelijke voorwaarden van wonen in het

landelijk gebied geschetst. Deze paragraaf wonen wordt afgesloten met een confrontatie met de

in hoofdstuk 5 ontwikkelde denkbeelden'

Wonen

lnleiding

Definities en begriPPen

ln aansluiting op paragraaf 1.3 wordt wonen in het Iandelijk gebied als volgt gedefinieerd:

Wonen = dat deet van de ruimte dat een vaste verbliifplaats biedt aan mensen

voorzover de daartoe bestemde woningen getegen ziin in en georiënteerd

zijn op dat deet van de ruimte dat is ingericht en wordt benut voor

tàndbouw, bosbouw, natuur of openluchtrecreatie'

Naast het wonen in het landelijk gebied ziin er de stedelijke aanspraken op dit gebied' ln dit

onderzoek wordt dit wonen alleen g"no"rd met betrekking tot de vermindering van het areaal

landelijk gebied.
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ontwikkeling en betekenis van wonen in het randetijk gebied

lnleiding

Met betrekking tot de omvang van het grondgebruik ten behoeve van het wonen is een aantalontwikkelingen te signaleren. De belangrijkste zijn (Luijt en Bethe, lggB: 16g):- Een trjdens de laatste decennia jaarlijkse groei van de woningvoorraad met ongeveer100'000 wooneenheden. Het groeipercentage vertoont echter een dalende tendens;- Een bijna even snel groeiend aantal huishoudens. Het verschil is voornamelijk toe teschrijven aan een vermindering van de ,inwoning,;
- Een groei van de bevolking; echter in aanzienlijk mindere mate dan de stijging van hetaantal huishoudens, doordat zich steeds meer kleine huishoudens vormden. ln 25 jaar is

een verdrievoudiging opgetreden van eenpersoonshuishoudens alsmede een afname vanhet gemidderd aantar personen per huishouden van 3,5 naar 2,s;- Een afname van de gemiddelde grondoppervlakte per woning. Een en ander komt in deontwikkeling van de verschiltende woningtypen tot uitdrukking: meer woningen inmeergezinshuizen. Tussen deze ontwikkeling en de toename van het aantal kleine
huishoudens wordt een samenhang vermoed.

De belangrijkste ontwikketingen met betrekking tot de tocatie van de woningvoorraad zijn (Luijt
en Bethe, í 988: 1 68):
- Tot 1960 een trek vanuit met name het noorden naar het westen. Daarna ontstond eenvertrekoverschot vanuit het westen naar het oosten, maar ook naar het zuiden. Eigenlijkgaat het na 1960 om een trek vanuit de Randstad naar het peri-urbane (enigszins

verstedelijkte) gebied rondom die Randstad;- De dalende groei en soms zelfs absolute daling van het aantal inwoners van stedelijke
agglomeraties. Oorzaak hiervan is de ontvolking van de kern van dergelijte stedetijte
agglomeraties. Tot voor kort word een en ander opgevangen door een vestigingsover-
schot in de ringen rondom die agglomeraties. Meer en meer daalt het groeitempo van dieringen eveneens;

- Een tendens tot het zich vestigen in kleinere kernen in met name het peri-urbane gebied.

Er is geen specifieke 'woontheorie' die de geschetste ontwikkelingen verklaart en een beeldgeeft van het toekomstige ruimtegebruik van de functie wonen. Maatschappelijke ontwikkelin-gen hebben in het verleden een belangrijke invloed op de vormgeving en inrichting van debebouwde omgeving gehad' ook in de toekomst mag een samenhangende ontwikkeling wordenverondersteld. ln schema 6.3 worden de relaties *eergegeven.
vooral demografische ontwikkelingen zoals vergrijzinó àn ontgroening zullen van groot belangzijn voor de toekomstige woonwensen. Daarnaast ii;n oe volgende ontwikkeÍingen, die detoekomstige woonwensen beïnvloeden, in dít onderzoek meegenomen: technologische
ontwíkkelingen in de zin van micro-elektronica en tetecommunicatie, culturele ontwikkelingen inde zin van individualisering en economische ontwikkelingen in de zin van al dan niet toenemen-
de vrije tijd en een toename van de financiële middelen. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
zijn zoveet mogelijk geïntegreerd in de technologische ontwikkelingen behandeld.

6.5.3.2 D e m o g rafis ch e o nt wikk et in g en

Uit diverse onderzoeksrapporten kan de volgende trend worden afgeleid:
De grote daling van het geboortecijfer heeft zich in Nederland het afgelopen decennium alvoorgedaan. Een aanzienlijke verdere daling van het geboortecijfer is niet ie verwachten, terwijlvoor een stijging in de nabije toekomst geen aanwijzingen zijn (Dieleman, 1gg5: gO).
Dat betekent dat het aandeet van de laagste leeftijàscatàgorieën zowel retatief als absoluut
afneemt, terwijl dat van de hoogste leeftijdscategorié en de mid-life groep toeneemt. Er is dus
sprake van een duidelíjke'ontgroening'en'vergrijzing', die na het jaar ZOOO nog extremere
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ffippelijkeontwikkelingeninrelatietotdewoonmilieus(Min.vanVRoM,
1991)

O-19 m4/L 46.-G4. 65'79 8 o +

1995 25,2 41 ,2 23,O a,7 1,9

2000 25,4 39,O 24,6 9,1 Í ,9

m10 25,O s4,3 2A,4 10,1 2'3

fanet O.S Bevolking naar leeftijd 1995-2010, in procenten (bron: CBS, 1993: 39/midden-
variant)

vormen kan aannemen (zie tabel 6.5).
Een aantal demografische processen zullen in toekomst leiden tot een toename van het aantal

huishoudens:* vergrijzingsproces, met als gevolg meer huishoudens in de 'lege-nestfase' en meer

alleenstaande ouderen;* langer bestaan van huishoudens door gemiddeld hogere leeftijden;

" ouderen zullen langer zelfstandig willen blijven wonen;
* door ontgroening meer huishoudens met weinig of geen kinderen;
* meer éénpersoonshuishoudens en één-oudergezinnen door toename van scheidingen bij

gelijkblijvende of afnemende kansen op 'hersamenwonen';
* toename van het aantal jonge alleenwonenden.

De algemene verwachting is dat ook de gemiddelde omvang van de huishoudens zal afnemen
(2,6 personen nu tegenover een verwachting van 2,4 personen in 2000).
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Deze demografische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de toekomstige woonwensen. ln
dit onderzoek wordt niet ingegaan op de woonwensen op het niveau van de woning zelÍ, maar
op het niveau van de woonomgeving en de woonlocatie. Daarbij wordt alleen getet op die
woonwensen, die een samenhang zouden kunnen vertonen met de wens om op het platteland
te gaan wonen. Het volgende kan worden geconstateerd:
Qua woonomgeving zal er voor ouderen in de directe omgeving voldoende ruimte moeten zijn
om te kunnen recreëren. Dat betekent dat de omgeving aantrekkelijk en veilig moet zijn. De
aanwezigheid van primaire voorzieningen zoals winkels voor de dagelijkse levensbehoeften en
het openbaar vervoer zijn elementair (Ministerie van VROM, 1992 15). Van de groep jonge,
kleine huishoudens zal maar een klein deel voorkeur geven aan een woonomgeving met relatief
veel groenvoorzieningen. Gezinnen met kinderen prefereren een omgeving met speel- en
schoolvoorzieningen (Min. van VROM, 1gg1: 14).

De regionale bevolkingsgroei (en dus toenemende vraag naar woningenl wordt behatve door
natuurlijke aanwas bepaald door (im)migratie. Redenen voor verhuizen kunnen gedifferentieerd
worden naar de afstand van de actie (Luijt en Bethe, 1988: 101). Verplaatsingen op interregio-
naal niveau zijn meestal öf het gevolg van verandering van werkkring öf van pensionering.
Verhuizingen binnen het stadsgewest hebben te maken met gewijzigde gezinsomstandigheden,
met verandering van huisvestingsvoorkeur of met de verandering in de woonomgeving. Voor het
wonen in het landelijk gebied zijn vijf 'pull'factoren aanwijsbaar (Bryant, Russwurm en McLellan
in Luijt en Bethe, 1988: 106):
. meer privacy en persoonlijke ruimte;
. hogere kwaliteit van de omgeving (natuurlijke en aangelegde omgeving);
. meer mogelijkheden om ruimte-eisende activiteiten te ondernemen (bijv. dieren houden);
. aantrekkelijkheid om er kinderen groot te brengen;
. hoop op economische voordelen (lage aankoopprijs en mogetijke waardestijging).
Omgekeerd werken deze factoren als 'push' binnen de stedelijke omgeving. Andere 'push'facto-
ren die richting landelijk gebied werken zijn congestie, luchtverontreiniging, de onrust van het
stedelijk leven enz.

6.5.3.3 Econ o misch e o ntwikkelin gen

Het doen van uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van de economie op macro- en
microniveau wordt algemeen beschouwd als een hachetijke zaak. Toch kan ook dit onderzoek
niet om dergelijke uitspraken heen. Voor het macroniveau zijn de lange-termijn verkenningen van
het Centraal Planbureau nuttig. Deze strekken zich uit tot 2O1O. tn deze verkenningen wordt
een marge voor gemiddelde jaarlijkse groei van de wereldhandel van 2 tot 4o/o, van het bruto
nationaal produkt van 1,5 tot 2,75 % en van de werkgelegenheid van 0 tot 1 % gegeven voor
de komende 25 iaar. Dat zou betekenen dat er zeker sprake zal zijn van een welvaartsst1gins.
Zelfs als de lage groei realiteit zou worden, neemt het werkelijk beschikbare inkomen per
werknemer en het reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevotking in de komende 25 jaar
toe met gemiddeld 1 ,35oA per jaar (Min. van VROM, 1gg1: l5).
Op microniveau zal volgens dezelfde scenario's rekening gehouden moeten worden met een
blijvend hoge werkloosheid. Binnen de beroepsbevolking zal de inkomenstijging wat uiteen
kunnen lopen. Toch mag niet worden verwacht dat Nederland een land met grote inkomensver-
schillen zal worden (Min. van VROM, 1988: 16).

De gevolgen van de economische ontwikkelingen voor toekomstige woonwensen kunnen als
volgt worden omschreven:
De vraag naar een omgeving met hoge kwaliteit zal toenemen. Daarbij zal de aanwezigheid van
groen- en recreatieve voorzieningen een belangrijke rol spelen (recreatieve woonwijken). De
woonomgeving moet ruim opgezet worden. Oua woonlocatie kan het onderscheid worden
gemaakt in een groep die vooral het centrum van de stad opzoekt (de starters) en een groep die
de voorkeur geeft aan buitenwijken en sub-urbane gebieden, voor zover deze via een goed
openbaar vervoersnet met stedelijke gebieden verbonden zijn (Min. van VROM, 1gg1: 16).
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6.5.3.4 Tec h n o I o g isch e o ntw ikkel in g en

Van de technologische ontwikkelingen zal de ontwikkeling van de micro-elektronica en de

telecommunicatie een belangrijk effect kunnen hebben op de woonwensen. Hierdoor wordt
immers de factor 'afstand' in een nieuw kader geplaatst. Deze is tot nu toe één van de meest

bepalende elementen in de ruimtelijke ordening geweest. ln Nederland wordt reeds geëxperi-

menteerd met 'tele-arbeid'. De verwachting is, dat deze vorm van arbeid toe zal nemen.

Teleshopping, telebankieren en ander gebruik van voorzieningen op afstand kunnen meer direct
bereikbare voorzieningen vervangen. Aankoop op afstand via postorderbedrijven gebeurt nu al

bijna tweemaal zoveel in kleinere gemeenten op het platteland als in grote steden (Min. van

VROM, 1991: 20).
Ook zullen technologische ontwikkelingen gevolgen hebben op de arbeidsmarkt. Voortgaande

automatisering betekent dat minder mensen nodig zijn voor de produktie van (consumptie)goe-

deren. Er ontstaat dus ruimte voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Binnen de

dienstverlening, nu al de belangrijkste sector in Nederland, neemt de distributieactiviteit een

betangrijke ptaats in. ln 1985 bedroeg de toegevoegde waarde van de distributiesector (handel,

transport, opslag en communicatiel 18"/o van het nationaal totaal, terwijl de werkgelegenheid
23o/o van de totale Nederlandse werkgelegenheid bedroeg.

De gevolgen van de technologische ontwikkelingen op de woonwensen kunnen als volgt wordt
omlijnd:
Door toenemende vrije tijd en variabele werktijden als gevolg van automatisering worden hogere

eisen aan de directe woonomgeving gesteld. De voorkeur zal uitgaan naar een groene woonom-
geving. Een deel van de recreatieve activiteiten zal rond het huis of in de directe omgeving
daarvan plaatsvinden. De aanwezigheid van voorzieningen zou wat minder belangrijk kunnen
worden. Aan de ligging van de woning worden geen specifieke eisen gesteld.

6.5.3.5 Culturele ontwikkelingen

ln toenemende mate zullen gevolgen van individualisering, toenemende zelfontplooiing en

emancipatie zichtbaar worden. Dit zal mede leiden tot een toenemende verscheidenheid in de

samenleving, waardoor verschillende bevolkingsgroepen verder van elkaar komen af te staan.
De gevolgen van individualisering, zetfontplooiing en emancipatie voor de woonwensen hebben

vooral betrekking op een grotere behoefte aan verscheidenheid aan woonvormen en recreatie-

mogelijkheden, waarvan afhankelijk van leefstijl en levensfase gebruik kan worden gemaakt.

Voor wat de woonomgeving betreft zal de ene bevolkingsgroep de stad prefereren terwijl de

andere zich meer op de natuur zal richten en de voorkeur geeft aan veel groen in de omgeving.

Deze groep zal via sub-urbane gebieden naar het platteland trekken.

Een ander aspect van culturele veranderingen is een toenemend besef voor het milieu. Dit kan

de toekomstige woonwensen mede beïnvloeden. Zo zal het milieu-bewustzijn de behoefte aan

groen in de gebouwde omgeving versterken. Daarnaast kan de toenemende belangstelling voor

de natuur de vraag naar een grotere tuin doen groeien. De belangstelling voor het tuinieren is de

laatste jaren toegenomen en zal het komende decennium nog verder groeien. Dat kan een ver-
groting van de kaveloppervlakte betekenen.

ln tabel 6.8 wordt het bovengenoemde kort samengevat. De overheid gaat vooralsnog uit van

een uitbreiding van het bestaande woningaanbod met 1 miljoen woningen tot het iaar 2015.
85% daarvan zat in de Stedenring Centraal Nederland worden gerealiseerd (Ministerie van

VROM, '1990: 25, 1993: 5).

6.5.4 Ruimtelijke voorwaarden

Als gevolg van de lange geschiedenis van sturing van de functie wonen door de overheid, is het
moeilÍk de intrinsieke ruimtelijke voorwaarden van deze functie zodanig te differentiëren dat ze

voor de uitwerking van de denkbeelden kunnen worden gebruikt. Er kan gesteld worden dat de
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1. Vcrgriizing cn ontgrocnlng

- verdere daling omvang hui6hou-
dens
- meer ouderen
- verdere groei aantal kleinere
huishoudens

2. Economirchc ontwikkclingGn

- inkomensgroei

- werkloosheid

3. Tcchnologirchc ontwikkclingcn

- toename dienstverlening

- toename automrtisering
- toaname tol6-communicatie

4. Cuhurclc ontwlkk ling.n

- individualisering

- zolÍontplooiing

- omancipatie

- ouderen (eigen cultuurl
- milioubeseÍ

Woonomgcving

- bij voozieningen; meer groen
- meer stedelijk

- hoge kwaliteit

- hoge kwaliteit; lage concentratie

- moèt Gcreatieve elómonten
bevatten

- aÍstand t.o.v. voorzieningen
(dee16l niet van primair belang

- gediÍferentieerde woonomgeving;
groen en/oÍ stedelijk
- aanwezigheid van vrijetijdsvoor-
zieningen gewen6t
- aandacht voor sociale veiligheid;
goede menging van Íuncties
- (soms) stedelijk; natuur
- meer natuurlijko begmeiing, meer
groen

Woonlocatic

- binnenstad

- binnenstad, wijken dicht bij cen-
trum

- buitenwijkon, sub-urbane gebie-
den
- diverse lokaties in stedelijke
gebieden en groeikemen

- ligging minder van belang

- zowel in etedelijke als in sub-
urbane gebieden

- zow€l uÍbaan als eub-uóaan
- sub-urbaan, ruraal

Tabel 6.6 De verwachte effecten voor de woonomgeving en de woonlocatie (VROM,
1991:22-241

ruimtelijke voorwaarden voor de rurale functie wonen met name worden bepaald door de
algemene situatie van de mogelijkheden voor wonen in het landelíjk gebied. Er is dus sprake van
een direct verband tussen de behoefte (woonwensen), het beleid rond wonen in het landelijk
gebied en de ruimtelijke voorwaarden. Op grond daarvan kan deze subparagraaf dan ook alleen
in algemene zin antwoord geven op de voorwaarden die de rurale functie wonen aan de
omgeving stelt. De volgende aspecten laten de breedte van de voorwaarden zien:* infrastructuur: - bereikbaarheid algemeen

- openbaar vervoer
- afstand wonen - werken;

* grondprijs;
* grootte kaveloppervlakte;
* voorzieningen;
* ruimtelijke ordening.

De ruimtelijke voorwaarden worden stek beïnvloed door normen en waarden, die met de
maatschappelijke ontwikkelingen sterk kunnen wijzigen. De maatschappelijke ontwikkelingen
zijn dan ook in subparagraaf 6.5.3 uitgebreid aan de orde geweest. De ruimtelijke voorwaarden
omtrent de infrastructuur zijn minder belangrijk zodra de technologische ontwikkelingen zich
massaal doorzetten: de noodzaak om als bedrijf in stedelijke gebieden gevestigd te zijn, neemt
af. Ook de aanwezigheid van voorzieningen ter plekke kan dan van minder belang zijn.De
culturele ontwikkelingen kunnen het belang van de voorwaarde openbaar vervoer sterk
beïnvloeden. Wanneer er bijvoorbeeld sprake zal zïtn van een verhoogd milieubesef , zal deze
voorwaarde hoger scoren dan wanneer het milieu een ondergeschikte rol gaat spelen. Dit geldt
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ook voor de voorwaarde van een groot kaveloppervlak. De sterke toename van de vraag naar
luxe appaftementen maakt de invloed van de individualisering op de woonbehoefte duidelijk. De

economische ontwikkeling speelt in op het belang van de voorwaarde grondprijs. Wanneer er

sprake is van een hoog inkomensniveau zal dit aspect van minder belang zijn. Bij een groeiende

economie zal deze voorwaarde dan ook voor een groter deel van de bevolking minder belangriik
kunnen worden dan bij een stagnerende economie.

De ruimtelijke ordening neemt als voorwaarde een aparte plaats in. Zij bepaalt tenslotte waar
gebouwd mag worden en waar niet. Binnen de ruimtelijke ordening worden de andere aspecten

sterk beïnvloed, zodat men ervan uit kan gaan, dat daar waar in het landelijk gebied gebouwd
mag worden ook gebouwd zal worden. Bij een toenemende behoefte om in het landelijk gebied

te wonen en een gelijktijdig afnemend belang van de landbouw, zouden er meer woonmogelijk-
heden vanuit de ruimtelijke ordening geboden kunnen worden.

6.5.5 Wonen in de denkbeelden

ln deze subparagraaf wordt gepoogd de voorgaande paragrafen op een zodanige wijze samen te
vatten, dat er straks uitspraken gedaan kunnen worden over hoe de rurale functie wonen in de

scenario's tot ontwikkeling kan komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van woondoeltypen.
Zoals hiervoor bleek zijn er verschillende vormen van wonen te onderscheiden. ln deze

subparagraaf wordt een selectie van woonvormen, die in het landelijk gebied voorkomen of voor
kunnen komen tot woondoeltypen verheven. Woondoeltypen zijn gericht op verschillende
woonwensen (doel van het wonen) en zijn gekarakteriseerd door verschillende ruimtelijke
voorwaarden en strategieën. !n tabel 6.7 is dit samengevat.

Woondo.ltypc

!.
Vdjrtaand huir
mct groot
kavcloppcrvlak

t1.

Rulm opeGzGttG

woonwlJk ln
hct grocn, nict
op bcttaandc
kcmcn aangc-
rlotcn lrcclca-
ticí wonGnl

ilt.
Woonwlik
aangcrlotGn op
b.ttrande
ru;ala kcmcn

Docl

genieten van veel groen
in eigen tuin; ru6t; geen
buren; ruimte

genisten van d€ dirocto
omgovino; vecl grroen;

mogelijkheid voor contac-
ten met burcn

genieten van de nabÍheid
van hct vriie landechap;
veel groen; voorzieningon
op korte aÍstand

Ruirrtclijkc ttr.tegic

geen duidolijke strat€gio
aan veóondon; vrijko-
mende boerderiion kunnen
worden omgebouwd,
marÍ ook nieuwo wonin-
gen kunnen worden ge-

bouwd

samenhangende woon6r-
ven in Íraaic omgcving

ílangs water, in bosl
voÍmon groene wuken

woonwijken worden daar
gepland waar de kem hct
minst wordt aangota6t

RuilrrtGliikc voorwaaldcn

landschap moet aantrek-
kelijk zijn (afwisselend,
kleinschalig); go6de ont-
eluiting en openbare nut6-
voorzieningen

landschap moet aantrck-
kelijk zijn; duidolijke voor-
waarden aan inÍra6truc-
tuur (wogen, water, gas,

eloktral

woonkemen dienon oon
goed voozieningcnniveau
te hóbben (onderwís,
winkels, opcnbaar vervoer
ctc,l

Tabel 6.7 Woondoeltypen

ln subparagraaf 6.5.3 is reeds uitgebreid aandacht besteed aan het verband van toekomstige
woonwensen met algemene maatschappelijke ontwikkelingen. ln schema 6.4 worden verwach-
tingen geschetst met betrekking tot de samenhang tussen de toekomstige behoefte aan een van
de drie woondoeltypen en de algemene maatschappelijke ontwikkelingen.



tcchnologirchc
ontwikkrling

ccononÍrchc ontwikkGllng dcmografiache
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Schema 6.4 De verwachte samenhang tussen behoefte aan een woondoeltype en maat-
schappelijke ontwikkelingen

Uit het schema blijkt dat het effect van de vergrijzing en van de economische stagnatie nogal
onduidelijk is. Ook de individualisering is een moeilijke ontwikkeling om de behoefte aan
woondoeltypen te traceren. Een belangrijk aspect komt in het schema niet tot uitdrukking,
namelijk de relaties tussen de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zijn uiteraard
niet te verwaarlozen: nader onderzoek hieromtrent zou nodig zijn. ln het algemeen kan uit het
schema worden geconcludeerd, dat de behoefte aan de drie woondoeltypen in de toekomst zal
toenemen. Het woondoeltype ll zal dan de grotere ruimtelijke effecten met zich mee kunnen
brengen.

De behoefte aan en de mogelijkheid tot realisatie van de drie onderscheiden woondoeltypen is
verschillend per denkbeeld (zie hoofdstuk 5). Wanneer de woondoeltypen binnen de denkbeel-
den worden geplaatst, ontstaat het volgende beeld van het overheidsbeleid ten aanzien van de
functie wonen:

A Vriie markt/oedurfd
De overheid voert geen beleid ten aanzien van het wonen. Ook een sturend ruimtelijk
ordeningsbeleid is afwezig. Aan de behoeften aan wonen in het landelijk gebied kan via
de vrije markt worden voorzien. Naar verwachting betekent dit een aanzienlijke uitbrei-
ding van wonen in het landelijk gebied, waarvoor een koopkrachtige vraag bestaat.
Daarnaast zullen als gevolg van het wegvallen van een ruimtelijk ordeningsbeleid
bestaande stedelijke centra uitbreiden. Er is vraag naar alle onderscheiden woondoelty-
pen, maar met name naar de vrijstaande huizen met een groot kaveloppervlak.

Evenwicht/bezonnen
De vraag naar wonen in het landelijk gebied neemt in dit denkbeeld even aanzienlijk toe
als in 'vrije markt/gedurfd'. De uitbreiding van het woongebied verloopt echter wat meer
gestructureerd dan in het vorige denkbeeld. Wonen in het landelijk gebied zal vooral
langs infrastructurele voorzieningen plaatsvinden. De infrastructuur valt onder de
verantwoordelijkheid van de overheid, zodat deze enigszins sturend kan optreden.
Verder wordt er geen overheidsbeleid ten aanzien van de functie wonen gevoerd en
ontbreekt een ruimtelijk ordeningsbeleid eveneens. Alle woondoeltypen passen binnen
dit denkbeeld.

Coördinatie/no-reoret
De overheid voert een sterk sturend beleid ten aanzien van de functie wonen. Met
behulp van een ruimtelijk ordeningsbeleid wordt gebundelde deconcentratie voorgestaan.
Daarbij wordt de bevolking over het land verspreid, doch in grote kernen bijeengehou-
den. De Randstad wordt op deze wijze enigszins ontlast. De wens naar wonen in het
landelijk gebied wordt dus ingeperkt. Daar waar wel ruimte wordt geboden voor deze
vorm van wonen, wordt gekozen voor het woondoeltype met woonwijken aangesloten
op bestaande rurale kernen.

B

c
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6.6 Onderzoekvraoen

ln dit hoofdstuk is getracht vanuit een schets van de ontwikkelingen en betekenis voor de rurale

functies bosbouw, natuur, openluchtrecreatie en wonen een beeld te geven van de mogelijke
toekomstige ruimtelijke claims. De kennis op deze gebieden blijkt zeer beperkt te zijn. Een en

ander geeft aanleiding tot een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek.
Het eerste thema van onderzoek betreft een inschatting van de maatschappelijke behoefte aan
(doeltypen van) bepaalde functies. Het gaat dan met name om multifunctioneel bos, natuur,
recreatie en wonen in het landelijk gebied.
Een tweede onderzoeksvraag die nauw met de vorige samenhangt, heeft betrekking op de

koopkrachtige vraag die verbonden is met deze behoeften. Het gaat dan om het concurrerend
vermogen van genoemde vier rurale functies ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de

landbouw. Deze vraag speelt sterk bij de denkbeelden waar het marktmechanisme vrij spel

krijgt.
Een derde onderzoekthema betreft theorievorming over de in dit hoofdstuk behandelde thema's.
Voor de functie wonen ontbreken theorieën die wonen relateert aan de belangrijkste locatiefac-

toren en met behulp waarvan toekomstverkenningen kunnen worden gemaakt (Luijt en Bethe,

1988: 170). Voor natuur geldt dit eveneens. Een historische analyse zou kunnen verhelderen

waar en waarom in het verteden natuurwaarden zijn ontstaan en waar deze mogelijk in de

toekomst tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Voor de extensieve openluchtrecreatie is er

behoefte aan theorieën die de aantrekkelijkheid van landschappen voor recreatie uiteenleggen in

de belangrijkste bepalende factoren.
Een laatste onderzoekvraag die uit dit hoofdstuk naar voren komt, betreft de mogelijkheden voor
verweving. Enkele doeltypen (multifunctioneel bos, het natuurdoeltype GRUfiO, extensieve
recreatievormen en mogelijk ook wonen in vrijstaande huizen op grote kavels) zijn van functio-
nele verweving en ruimtelijke verscheidenheid afhankelijk. Het is van belang te weten in
hoeverre verweving voor de betrokken andere functie (waaronder landbouw) mogelijk is. De

voorwaarden hiervoor zijn in de ontwikkelde denkbeelden zeer verschillend. Hetzelfde geldt voor
verschillende regio's en verschillende bedrijfsstijlen. Tevens is een nadere specificering van de

hiervoor geschikte functietypen (een uitwerking van de doeltypen) gewenst.
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SCENARIO'S VOOR HET REGIONAAL RURAAL GRONDGEBRUIK IN NEDERLAND

7.1 lnleidino

ln dit hoofdstuk wordt het toekomstig regionaal ruraal grondgebruik in (vooral) Nederland
verkend. Op basis van de in hoofdstuk 2 en 6 gesignaleerde ontwikkelingen in het ruraal
grondgebruik, de in hoofdstuk 3 besproken theoretische concepten en de in hoofdstuk 5
beschreven denkbeelden wordt een drietal scenario's ontworpen. Aan de verschillen tussen de
scenario's liggen verschillende denkbeelden - verschillen met betrekking tot de 'stuurvariabelen'
landbouwbeleid, natuur- en milieubeleid, ruimtelijk beleid, alsmede de technologische ontwikke-
ling (zie hoofdstuk 5) - ten grondslag. ln dit hoofdstuk staan aldus voor elk van de drie
scenario's de volgende twee vragen centraal:
1) ln welke mate zullen de in hoofdstuk 2 en 6 beschreven ontwikkelingen in het ruraal

grondgebruik in Nederland veranderen als gevolg van veranderingen in de onderscheiden
locatiefactoren, die op hun beurt kunnen veranderen als gevolg van veranderingen in
relevant beleid en de technologische ontwikkeling?

2l Waar en in welke omvang kunnen ruimtelijke claims voor de diverse grondgebruiksfunc-
ties in Nederland worden verwacht in het begin van de volgende eeuw?

De analyse wordt beperkt tot hoofdlijnen. Het verkennende karakter van deze studie laat een
gedetailleerde uitwerking niet toe. De twee beschreven vragen dienen dan ook slechts als
zoekvragen. Ter bepaling van de gedachten wordt voor elk van de drie scenario's het jaar 2O'15
als tijdhorizon genomen. De basisassumptie daarbij is, dat de in hoofdstuk 2 en 6 aangetroffen
ontwikkelingen zich tot dat jaar zullen voortzetten, tenzij er binnen de scenario's redenen zijn
om anders te verwachten. Dit laatste is, zo zal blijken, nogal eens het geval.
De aandacht zal, zo blijkt uit het bovenstaande, in dit hoofdstuk hoofdzakelijk op grondgebruiks-
ontwikkelingen binnen Nederland vallen. Mogelijke ontwikkelingen in Nederland worden wel in
EG-perspectief geplaatst.
Paragraaf 7.2 behandelt het regionaal ruraal grondgebruik in scenario A 'alles is mogelijk'. Aan
dit scenario ligt het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' ten grondslag. ParagraaÍ 7.3 beschrijft het
regionaal ruraal grondgebruik in scenario B 'begrensde vrijheid'. Dit scenario is gebaseerd op het
denkbeeld 'evenwicht/bezonnen'. Paragraaf 7.4 behandelt het regionaal ruraal grondgebruik in
scenario C 'ecocentrisme'. Dit scenario krijgt zijn specifieke invulling vanuit het denkbeeld
'coördinatie/no-regret'. Paragraaf 7.5 tenslotte, sluit dit hoofdstuk met een korte vergelijking
van de scenario's af.

7.2

7.2.1

Reoionaal ruraal orondoebruik in scenario A: 'alles is mooeliik'

Landbouw

7.2.1.1 Positiebepaling

Het denkbeeld 'vrije markt/gedurtd' zal voor de landbouw de volgende consequenties hebben:
- De prijsdalingen voor de 'zware' marktordeningsprodukten die bij het afschaffen van de

prijssteun op de interne EG-markt zullen optreden, zullen de Nederlandse landbouw
minder treffen dan de landbouw in de andere lidstaten, omdat, vergeleken met de andere
lidstaten, het aandeel van deze produkten in de totale agrarische produktie van Nederland
relatief geringer is (Stolwijk, 1992:48; Van der Meer, '1986: 21);

- De veranderingen van de relatieve prijzen binnen de EG zullen de produktie van niet of
weinig gesteunde produkten als aardappelen, groenten, fruit, siefteeltprodukten (inclusief
bloembollen), varkens, pluimvee etc. stimuleren. Van de hieruit resulterende prijsdruk zal
de Nederlandse landbouw, als grote producent van deze zogeheten 'vrije' produkten,
zeker hinder ondervinden. Anderzijds opent een 'vrije markt-beleid' markten buiten de EG.

ln hoeverre het netto effect van deze twee ontwikkelingen positief danwel negatief voor
de producent zal uitpakken, zal mede afhangen van het aanpassingsvermogen van de
Nederlandse landbouw. ln het verleden is dat overigens groot geweest. Verwacht kan
worden dat bij sierteeltprodukten de positieve effecten van de grotere afzetmogelijkheden
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overheersen; bij de groenten daarentegen zal er sprake zijn van een geduchte extra
concurrentie, zowel van binnen de EG als vanuit derde landen (Stolwijk, 1gg2:49; cÍ.
Douw, Van der Giessen en Post, 1987: 251,;

- Onder andere door zijn ligging heeft de Nederlandse produktierichting hokdieren in het
bijzonder kunnen profiteren van het feit dat graanvervangers tegen wereldmarktprijzen de
EG binnen kunnen komen: het 'gat van Rotterdam'. Bij afschaffing van de steun op
voedergranen wordt het comparatieve kostenvoordeel grotendeels teniet gedaan.
Daarmee verslechtert de concurrentiepositie van de Nederlandse produktierichting
hokdieren (Stolwijk, 1992: 491;

- De prijsdalingen zijn het grootst voor een aantal grondgebonden produkten (granen,
suiker, rundvlees, zuivel). Het negatieve inkomenseffect van de prijsdalingen zal in een
prijsdaling van de niet-alternatief aanwendbare produktiefactor landbouwgrond leiden.
Produktierechten (quota) zijn vervallen en hebben dus hun waarde verloren. De zittende
landbouwer lijdt hierdoor een vermogensverlies. De keerzijde van dit vermogensverlies
bestaat uit een verminderde vermogensbehoefte van de toetreders. Hierdoor wordt op
termijn (een deel van) het inkomenseffect gecompenseerd (Stolwijk, 1992: 49).

Samenvattend kan voorzichtig worden gesteÍd dat dit scenario op termijn, ceteris paribus,
nadelig zal uitwerken voor de akkerbouw en de hokdieren in Nederland. De glastuinbouw en de
opengrondstuinbouw - en dan met name de sierteelt (bloembollenteelt) - zullen profiteren van de
grotere toegankelijkheid van de internationale markten. De melkveehouderij zal een (beperkte)
prijsdaling gecompenseerd zien door grotere afzetmogelijkheden van kaas en andere produkten
met een hogere toegevoegde waarde. De inkomensdaling in de hele sector zal deels worden
gecompenseerd door de lagere vermogensbehoefte en deels teniet worden gedaan door de
expansie van economisch sterke tuinbouw-produktierichtingen {cf. Stolwijk, 1992: 50; cf . CPB,
1992b: 224-2261. De tuinbouw zal in 2015 ruim 50% van de toegevoegde waarde van de
agrarische sector voor haar rekening nemen.
Voorts zal de Nederlandse landbouw door de 'nachtwakersopstelling' van de overheid in dit
scenario sterker gelieerd worden aan de toeleverende en verwerkende industrie. Voor onder-
zoek, voorlichting en onderwijs ontstaat een sterke afhankelijkheidsrelatie met het agribusiness-
complex.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de overheid in principe een relatief lichte taak heeft ten
aanzien van de reallocatie van de grond over diverse gebruiksdoeleinden. Daar staat tegenover
dat de sociale problematiek relatief zwaat is. ln dit scenario zal, ceteris paribus, veelal een
ruimtelijke scheiding van de grondgebruiksfuncties het gevolg zijn. Een - corrigerend - ruimtelijk
beleid ontbreekt.

7.2.1.2 Akkerbouw

Een rigoreuze prijsdaling voor akkerbouwprodukten als granen en suikerbieten zal gevolgen
hebben voor het grondgebruik. ln de EG-landbouw zullen de minst aantrekkelijke gronden uit
produktie worden genomen, terwijl de produktie zich vermoedelijk op de beste gronden zal
concentreren. De effecten van prijsdaling zullen regionaal sterk uiteenlopen. ln regio's met
relatief ongunstige (fysieke) produktie-omstandigheden zal het areaal relatief sterk inkrimpen. De
inkomenseffecten zullen - zeker gezien de afwezigheid van regionale steunmaatÍegelen - sterk
zijn {Hetsen en Hidding, 1991:237).
De graanteelt in Nederland zal, nog sneller dan nu het gevat is, inkrimpen. Waarschijnlijk zal zij
zelfs vrijwel geheel verdwijnen, als gevolg van verdringing door graasdieren en opengrondstuin-
bouw.

7.2.1 .3 Glastuinbouw

De ontwikkeling van de glastuinbouw zal in het scenario 'alles is mogelijk' bepaald worden door
ruimere afzetmogelijkheden en door ruimtegebrek in de huidige concentratiegebieden. De bij
afwezigheid van ruimtelijk beleid sterk oprukkende verstedelijking zal ertoe leiden, dat het
glastuinbouwcomplex zich in het Westland niet zal kunnen handhaven en zich zal verplaatsen in
oostelijke richting, alwaar zij de graasdieren uit het centrum van het land zal verdringen. Het
glastuinbouwareaal zal in de periode 1993-2015 met naar schatting 1,5% per jaar toenemen.
(dat was ook de groei in de periode 1975-1991) tot een oppervlakte van ruim 14.000 ha.
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7.2.1.4 Opengrondstuinbouw

Evenals in de glastuinbouw zullen de ontwikkelingen in de opengrondstuinbouw in het scenario
'alles is mogelijk' bepaald worden door ruimere afzetmogelijkheden en door ruimtegebrek in het
westen des lands. We zagen echter in subparagraaÍ 7.2.1.1, dat met name de sierteelt
(inclusief de bollenteelt, die internationaal gezien een sterke concurrentiepositie heeftl hiervan
zal kunnen profiteren. De groenteteelt krijgt het minder makkelijk.
De opengrondstuinbouw krijgt te maken met ruimtelijke problemen. lndien de Betuwe als
verkeers(slag)ader gebruikt gaat worden, zal de fruitteelt moeten uitwijken. Het noorden is dan
een mogelijke vestigingsplaats. Dat geldt ook voor het bollencomplex in West-Nederland, dat
zich daar vanwege de oprukkende verstedelijking niet zal kunnen uitbreiden. De bollenteelt, zal,
gezien de sterke concurrentiepositie, een belangrijke'verdringer'zijn in het noorden.

7.2.1.5 Graasdíeren

Opheffing van produktiebeperkingen brengt - ondanks de daarmee gepaard gaande prijsverlaging
- een sterke uitbreiding van de melkveehouderij in Nederland teweeg (cf. Van der Meer, 1986:
21). Nederland zou zijn comparatieve kostenvoordelen - met een technologische voorsprong op
het buitenland - verder kunnen uitbuiten door een groei van het volume. Gezien de oprukkende
verstedelijking zal de melkveehouderij deels verdwijnen uit het Westelijk weidegebied en zich
meer concentreren in de rest van Nederland. De intensiteit van het grondgebruik in de melkvee-
houderij zal stijgen. Grote, moderne en zelfstandige melkveehouderijbedrijven completeren dit
beeld. De benodigde moderne technologieën zijn op dit moment voorhanden of komen
binnenkort voor toepassing beschikbaar; zij maken een kostprijsdaling mogelijk. De concentratie
van de melkproduktie in Nederland zal - evenals vóór de invoering van de superheffing -
toenemen. Milieu-samenwerkingsverbanden (zie hoofdstuk 5) kunnen een grote produk-
tieuitbreiding van melk in Nederland afremmen.
lnternationale vrijmaking van de handel in agrarische produkten heeft een remmende invloed op
de groei in andere takken van grondgebonden veehouderij. Zo zal de produktie van schapen en
vleeskoeien de internationale concurrentie niet aankunnen en sterk terrein verliezen (cf. Stol-
wijk, 1992: 107).

7.2.1.6 Hokdieren

Het comparatieve (voerlkostenvoordeel voor de Nederlandse produktierichting hokdieren, dat
immers is gebaseerd op niet-beschermde graanvervangers en relatief lage transportkosten, zal
verdwijnen. De groeimogelijkheden voor deze beleidsgevoelige produktierichting zullen beperkt
zijn. Een neveneffect hiervan is een bijdrage aan een schoner milieu.
Het is niet ondenkbaar dat het hokdiercomplex zich (gedeeltelijk) gaat verplaatsen naar Noord-
Frankrijk (Parijse Bekken), aangezien daar de graanprijzen bij een overvloedige graanproduktie
lager zijn dan in Nederland. Dit hangt, behalve van de verhouding tussen de transportkosten
voor vlees en die voor voer, vooral af van een mogelijke verplaatsing van het agribusinesscom-
plex rondom deze produktierichting naar de genoemde locatie. Duidelijk is dat de veehouderij in
Nederland in dit scenario grotendeels alleen nog in grondgebonden vorm zal voorkomen.

7.2.1.7 Aantal agrarische bedriiven en gemiddelde opperulakte cultuurgrond per agrarisch
bedriif

Gezien de schaalvergroting in de grootste Nederlandse produktierichting - de graasdieren (de
melkveehouderU) - zal de bedrijfsoppervlakte sterk stijgen. Het aantal agrarische bedrijven zal
snel dalen - sneller dan in de afgelopen periode en sneller dan in het scenario 'begrensde
vrijheid' -, vooral ook vanwege het ontbreken van een sociaal beleid.
Er zal een moderne, grootschalige landbouw ontstaan, die sterk gelieerd is aan de agribusiness.
De agribusiness is in dit scenario van extra groot belang, aangezien de landbouw van haar
afhankelijk is voor de verwerving van nieuwe technologische vindingen.
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ln dit scenario zal, naast grootschalige landbouwbedrijven, een betrekkelijk kleine groep
(marginalel bedrijven of nevenberoepsbedrijven blijven bestaan. ln bepaalde gebieden zullen
deze met verenigingen op het gebied van natuur en recreatie (beheers)overeenkomsten
afsluiten. Daarmee is in dit scenario een beperkte verweving van de functies landbouw, natuur
en recreatie mogelijk.

7.2.1.8 Opperulaktecultuurgrond

Het gevolg van een prijsdaling tot aan het wereldmarktniveau resulteert in een daling van de
rentabiliteit van de EG-landbouw: de gemiddelde produktie per ha zal dalen. Het gevolg in de EG

is in de gebieden met een sterke landbouw intensivering en in de regio's met een minder sterke
landbouw extensivering, waarbij minder goede gronden uit produktie gaan.
ln Nederland echter zal, zoals in paragraaf 3.4 reeds is opgemerkt, geen spontane uitstoot van
landbouwgrond plaatsvinden, ook niet bij zeer lage prijzen voor landbouwprodukten. Wel zal
veel landbouwgrond worden opgekocht voor de sterkste grondgebruiksfunctie: verstedelijking.
Dit zal met name het geval zijn in het westen (en zuiden) van het land (zie subparagraaf 7.2.51.
Het landbouwareaal zal in dit scenario in Nederland als gevolg hiervan afnemen met 150.000 ha
tot het jaar 2015 (deze afname is overigens sterk gevoelig voor veronderstellingen aangaande
de toename van het stedelijk gebied, cf. subparagraaÍ 7.2.5). Dit komt neer op een gemiddelde
afname van ongeveer O,3oh é O,4o/o per jaar van de bestaande oppervlakte cultuurgrond.
Vergelijking met tabel 2.1 leert dat de afname iets minder snel verloopt dan of even snel
verloopt als in de periode 1950-1989.

7.2.2 Bosbouw

Het bestaande publieke bosareaal zal in dit scenario volledig worden geprivatiseerd door middel
van verkoop. Daarbij zal het beschermend bosbeleid wegvallen. Particuliere bosbouw is echter
veelal onrendabel. De houtprijzen zullen ook in de toekomst de algemene prijsstijging niet
kunnen volgen. Het Nederlandse bosareaal zal afnemen, en wel (vooral) in de centrumzone als
gevolg van verstedelijking en in de perifere zone als gevolg van de concurrentie vanuit de
landbouw. Het bosareaal zal inkrimpen, maar niet volledig verdwijnen, omdat er twee tegen-
krachten bestaan: (1)de wens die in de samenleving bestaat om bos te behouden vanwege de
ecologische en/of recreatieve functie (natuurbeschermingsorganisaties en verenigingen op het
gebied van recreatiel en (2) de prohibitieve werking van in sommige gevallen te hoge kosten bij
omzetting van bosgrond in landbouwgrond.
Op het overblijvende bosareaal zal steeds minder bosbouw bedreven worden. Natuurbescher-
mingsorganisaties zullen meer bosgrond aankopen en beheren. ln 1930 bezaten natuurbe-
schermingsorganisaties 1,4o/o, in'1964/68'5,1oh, in 1975 9,1% (Slangen i.s.m. Ausems,
1978: 2O4l en in '1980/1983' 11,1o/o vàn het Nederlandse bosareaal (Slangen, 1987b: 211.
Het aandeel van deze organisaties zal in dit scenario veel sneller gaan toenemen dan in deze 35
jaar: 25o/o in het jaar 2015 is denkbaar. Voorts zullen nauw aan de houtverwerkende industrie
gelieerde instellingen bos gericht op houtproduktie gaan exploiteren en beheren. De eigendoms-
verhoudingen bij een kleiner bosareaal zullen dus totaal veranderen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de houtproduktie in Nederland gaan afnemen. De

concentratie van de produktie van hout zal in Nederland - ten opzichte van andere EG-landen,
waar een stijging van de houtproduktie veel waarschijnlijker is (denk aan marginale landbouwge-
bieden elders in de EG) - ook afnemen.
Het multifunctionele bos in Nederland is als minder sterke concurrent aangewezen op de
goedkopere gronden. Gestreefd wordt - ook vanuit financieel oogpunt - naar een combinatie van
natuur en recreatie. Om bossen voor beide functies aantrekkelijker te maken, zal een omvorming
van naald- naar loofhout worden voorgestaan.
Er zal vraag zijn naar bos in de woonomgeving: nieuwe landgoederen ontstaan (cf. Commissie
Bosuitbreiding, 1993: 23). Verder is bos in trek voor de situering van intensieve recreatieobjec-
ten als bungalow- en pretparken. Wonen en intensieve recreatie in combinatie met bos vindt
voornamelijk plaats in de centraal stedelijke zone.
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7.2.3 Natuur

Natuurontwikkeling krijgt in dit scenario, net als bosbouw en recreatie, geringe kansen.
Bestaande natuurgebieden worden onder druk gezet door met name de functie wonen. Deze

druk concentreert zich op de door de overheid geprivatiseerde gebieden. De vraag naar natuur
vanuit de samenleving, waarvoor in subparagraaÍ 3.3.2 een aantal motieven is genoemd, leidt
tot de oprichting van nieuwe organisaties, dan wel een verbreding van bestaande organisaties
die voor een deel in deze maatschappelijke behoefte gaan voorzien. Gezien het ontbreken van

susidiëring zullen zij zich moeten beperken tot de aankoop van de goedkoopste gronden, waar
tevens een natuurtype met lage beheerskosten tot stand kan komen. De natuurgebieden zullen

als verenigingsgoed toegankelijk zijn voor het publiek. Gestreefd wordt naar visueel aantrekkelij-
ke natuurtypen (een met de omgeving contrasterend landschapsbeeld, opvallende flora en

fauna) en zijn begrippen als soortenrijkdom, zeldzaamheid en internationale waarden naar de

achtergrond verschoven. Verwacht mag worden dat de in subparagraaf 6.3.3 geconstateerde
achteruitgang van de natuur in Nederland zich voortzet.
Naast aankoop van gebieden zullen natuurbeschermingsorganisaties met boeren op kleine
(marginale) agrarische bedrijven of nevenberoepsbedrijven tot beheersovereenkomsten komen,
om zo natuurbehoud op een relatief goedkope manier te bewerkstelligen (zie ook subparagraaf
7.2.1.7l.. Voor het overige zullen natuurbeschermingsorganisaties vooral de nadruk leggen op
het behoud van het bestaande vanwege de beperkte financiële middelen. ln de Verenigde Staten
en in het Verenigd Koninkrijk opereert een aantal grote en belangrijke organisaties op een

soortgelijke wijze als hier beschreven {cf. Hodge, 1991: 191-193).
Van de vier natuurdoeltypen die subparagraaf 6.3.4 zijn genoemd, sluiten ELAND en in beperkte
mate GRUTTO het beste bij de geschetste ontwikkeling aan. GRUTTO is van toepassing
wanneer verweving met landbouw mogelijk is. Het natuurdoeltype OTTER valt af, omdat dit een

actief ruimtelijk ordeningsbeleid vergt. ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF staan voor aaneengeslo-
ten, als functionele eenheid te onderscheiden natuurgebieden. Het laatst genoemde natuurdoel-
type valt echter af wegens de te hoge kosten die verwerving, inrichting en beheer met zich
meebrengen. De gebieden die binnen ELAND en
samenleving kunnen rekenen zijn:
ELAND
- hogere zandgronden; bossen
- rivierengebied
- getijdegebied; Wadden
- zoetwatergetijdemoerassen

GRUfiO op de meeste steun vanuit de

GRUTTO
- heuvelland
- laagveengebied

Dit is een zeer beperkte keuze uit het huidige scala van natuur met nationale en/of internationale
waarden. De strategie van kostenbeperking en ook de maatschappelijke acceptatie resulteren in

de locatie van natuurgebieden op de goedkopere gronden: daar waar geen claims van andere
(sterkere) functies liggen. Over het algemeen liggen de huidige grootschalige natuurgebieden op

de voor de landbouw minst geschikte gronden (bijv. de Veluwe op arme zandgronden). De

bedreigingen zijn dan ook niet vanuit deze hoek, maar van de functies wonen en recreatie te
verwachten. Nieuwe kansen voor natuur liggen daar waar bestaande agrarische produktierich-

tingen weinig perspectieven meer hebben en waar de fysieke produktieomstandigheden niet
optimaal zijn (veenweidegebied).
Het veenweidegebied biedt - zij het vanwege de oprukkende verstedelijking beperkte (zie

subparagraaÍ 7.2.51 - mogelijkheden voor verweving van natuur en landbouw: overblijvende
agrariërs zetten hun bedrijven op extensieve wijze voort en ontvangen een inkomensonder-
steuning van natuurbeschermingsorganisaties. Dit is een relatief goedkope manier om natuurbe-
houd te bewerkstelligen.

7.2.4 Openluchtrecreatie

Bestaande openluchtrecreatieterreinen zullen in dit scenario overgenomen worden door
verenigingen (conform de 'club'-theorie; zie hoofdstuk 5) of verdwijnen. Uitbreiding van
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openluchtrecreatie zal ruimtelijk beperkt blijven tot aanleg door verenigingen of particulieren van
golfterreinen, bungalowparken, enz. (cf. Gratton and Taylor, 1990: 127-131l'.
Voor de totstandkoming van intensieve recreatievormen zorgt het mechanisme van de vrije
markt. Beperkte mogelijkheden voor intensieve recreatie worden vergroot door uitbreiding van
het plassengebied in het Groene Hart. Hier ontstaat een combinatie van watersportvoorzienin-
gen en wonen aan het water.
Financiële beperkingen bij de verenigingen zorgen voor nadruk op het kostenaspect van
voorzieningen. Daardoor wordt de relatief goedkope op buitenzijn gerichte extensieve recreatie-
vorm bevorderd en worden er initiatieven voor medegebruik van bossen en natuurgebieden
ontwikkeld. Tevens is verweving met landbouw mogelijk. Dit gebeurt in de gebieden waar door
minder goede agrarische produktieomstandigheden de fysieke opbrengsten relatief laag zijn.
Voor de bedrijvers van extensieve landbouw is verweving met recreatie een bron van inkom-
sten. Op landschapsgerichte extensieve recreatie krijgt weig kansen, omdat de belevingswaarde
als gevolg van weinig ruimtelijke verscheidenheid laag is.
De vraag naar recreatiemogelijkheden is vooral in het centraal stedelijke gebied groot, zodat
voorzieningen met name daar gerealiseerd worden.

7.2.5 Wonen

Bij afwezigheid van relevant - met name ruimtelijk - beleid is de functie wonen - vanwege de
hierachter schuilgaande koopkrachtige vraag - de sterkste grondgebruiksfunctie, ook in het
huidige landelijk gebied (in het westen). Het ruimtebeslag door de functie wonen zal in dit
scenario - gegeven de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland - zeer fors gaan toenemen en een
sterke verspreiding vertonen. Het westen van het land zal in dit scenario sterk verstedelijken.
Voor het iaar 20'15 wordt door bestaande woningbouwprognoses een behoefte aan 1 miljoen
nieuwe woningen voorzien (zie subparagraaf 6.5.3). Deze raming wordt voor dit scenario
overgenomen. lmmers, de afwezigheid van ruimtelijk beleid geeft aan de functie wonen alle
ruimte. Als gevolg van het wegvallen van de immigratiebeperkingen kan weliswaar een grotere
instroom van immigranten worden verwacht, maar het verdwijnen van de sociale woningbouw
houdt de woningvraag in evenwicht. Gezien de afwezigheid van een ruimtel'rjk beleid in dit
scenario, wordt, uitgaande van een gestage toename van het nationaal inkomen per hoofd, het
wonen in het landelijk gebied in lage woningdichtheden voor meer mensen bereikbaar. Er
bestaat geen bezwaar tegen een voortgaande toename van het beslag op de ruimte ten behoeve
van het stedelijk grondgebruik en vooral het 'landelijke' suburbane grondgebruik zal vergeleken
met nu aanzienlijk meer ruimte beslaan (Van der Cammen, 1987:61). De achtergelaten woning
in de stad wordt betrokken door het minder koopkrachtige deel van de bevolking. Op basis van
een 'dynamisch' scenario (Van der Cammen, 1987: 56), waarin het stedelijk grondgebruik tot
2O5O zal verdubbelen, wordt hier aangenomen dat tot 2015 het stedelijk grondgebruik met
50% toeneemt. Dat komt neer op 150.000 ha, waarvan 75oh in de Stedenring Centraal
Nederland en een aanmerkelijk deel daarvan rond de grote agglomeraties zal worden gereali-
seerd. Deze grond zal grotendeels aan de landbouw - en wel vooral aan de graasdieren -
onttrokken worden. Niet alle 150.000 ha worden voor wonen in enge zin en voor afgeleide
voorzieningen gebruikt. Een deel zal bestemd worden voor extensieve woonvormen in het
landelijk gebied. Deze behoeven een aangename woonomgeving met een landelijk karakter.
Hiervoor is een zeer extensief agrarisch gebruik eventueel in combinatie met natuurbeheer
benodigd.
Wonen in het rurale gebied wordt vanwege het kostenaspect gekoppeld aan de infrastructurele
voorzieningen. Niet beschermde natuur- en bosgebieden worden sterk onder druk gezet.

7.2.6 Conclusie

ln de concurrentie om de ruimte zullen in dit scenario - juist omdat marktkrachten onbelemmerd
hun gang kunnen gaan - verstedelijking en landbouw als sterkste functies uit de bus komen en
de andere gaan verdringen. De overige grondgebruiksfuncties - bosbouw, recreatie en natuur -
zullen er niet of nauwelijks in slagen om - bij afwezigheid van relevant overheidsbeleid - hun
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ruimtelijke claims tot gelding te brengen. Nederland wordt op lange termijn een land met een
verstedelijkt centrum en een agrarische periferie.

7.3 Reoionaal ruraal qrondoebruik in scenario B: 'beorensde vriiheid'

7.3.1 Landbouw

7.3.1.1 Positiebepaling

De in subparagraaf 7.2.1 genoemde gevolgen van het denkbeeld 'vrije markt/gedurfd' voor de
landbouw gelden in zekere mate ook voor de landbouw in het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen'.
lmmers, ook hier vormt de markt het centrale coördinatiemechanisme. Ook hier valt, ceteris
paribus, een zekere ruimtelijke scheiding van grondgebruiksfuncties te verwachten; het
ruimtelijk beleid is immers niet omvangrijk genoeg om dit te sturen.
Maar in het onderhavige scenario zijn sommige effecten minder sterk dan in het scenario 'alles
is mogelijk'. Zo zal de (verdere) exodus van arbeidskrachten uit de landbouw in het scenario
'begrensde vrijheid' minder snel gaan dan in het scenario 'alles is mogelijk'. De inkomens-
toeslagen en het beperkte structuurbeleid zullen de agrarische bevolking langer in de landbouw-
sector houden. Bovendien zullen de inkomenstoeslagen worden gekapitaliseerd in produktie-
factoren (grond). De 'sanering' is daardoor wat minder 'koud' en de sociale problematiek iets
minder zwaat.
Het beperkte technologiebeleid zal de Nederlandse landbouw in staat stellen de internationale
concurrentie - meer dan in het scenario 'alles is mogelijk' - voor te blijven. lmmers, de stijging
van de agrarische produktie per ha zal in Nederland zeker zo groot zijn als in andere EG-landen.
Het milieubeleid krijgt voor de landbouw ten dele vorm door de oprichting van milieu-samenwer-
kingsverbanden, die op lokaal niveau moeten zorgdragen voor het handhaven van gewenste
normen. Daarnaast is een stelsel van heffingen en subsidies ten behoeve van het milieubeleid
inzetbaar. De milieunormering is primair gericht op het waarborgen van de volksgezondheid
('bezonnen'l en niet op het beschermen van natuurwaarden ('no-regret'). Ten behoeve van de in
de bodem aanwezige drinkwatervoorraden worden er scherpe eisen gesteld aan de nitraatbelas-
ting. Er worden strategische watervoorraden aangewezen. ln gebieden waar het grondwater
gebruikt kan worden voor drinkwaterwinning mag onder landbouwpercelen, zo wordt veronder-
steld, de norm van 25 milligram nitraat per liter op twee meter beneden de grondwaterspiegel
niet worden overschreden (RIVM, 1988:356). Bestrijdingsmiddelen mogen niet uitspoelen - nul
tolerantie - naar het grondwater (Logemann, 1991:2). Met betrekking tot realisering doen zich
in de lijn van het denkbeeld 'evenwicht/bezonnen' twee alternatieven voor. Ten eerste: agrariërs
in deze gebieden krijgen een progressieve heffing opgelegd; de vervuiling boven de norm wordt
belast al naar gelang de hoogte. Ten tweede: er wordt, conform de 'club'-theorie, een stelsel
van verhandelbare emissierechten ingevoerd, waarbij de genoemde norm als plafond ('bubble')
geldt.

7.3.1.2 Akkerbouw

De Nederlandse produktierichting akkerbouw zal het in dit scenario relatief moeilijk krijgen
vanwege de concurrentie door de akkerbouw in het buitenland en de binnenlandse concurrentie
door andere produktierichtingen en de grondgebruiksfunctie verstedelijking. Handelspolitieke en
milieumaatregelen, alsmede ruimtelUke claims voor verstedelijking laten weinig ruimte voor
expansie. Dit ondanks het feit dat de vraag naar grond in de akkerbouw zal toenemen,
aangezien de noodzaak bestaat de problemen rond het nauwe bouwplan op te lossen (hetgeen

extensivering vereist, cf. Douw, Van der Giessen en Post, 1987: 51-54).
Het landbouwbeleid leidt tot drastisch lagere af-boerderijprijzen voor granen, oliezaden en

suiker. De teelt van de 'bulk-produkten' granen en oliezaden is dan niet rendabel meer in een

zeer dichtbevolkt en rijk land als Nederland. Milieumaatregelen verhinderen een verschuiving van
het bouwplan in de richting van meer aardappelen. Vollegrondsgroenten, wellicht fruit en enkele
specialistische hoogwaardige produkten voor de industrie vormen nagenoeg de enige alternatie-
ven (cf. Stolwijk, 1992: 107). De concentratie van de teelt van akkerbouwprodukten in
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Nederland en in de Nederlandse landbouwgebieden zal (verderl dalen. Het akkerbouwareaal in
Nederland zal dan ook afnemen.
Aangezien er in dit scenario nauwelijks sprake zal zijn van een ruimtelijk beleid, zal het areaal
akkerbouw in het westen en zuiden van het land sterker dalen dan momenteel het geval is.
lmmers, een planologische bescherming (bestemmingsplannenl zal er nauwelijks zijn. Bovendien
zal de akkerbouw verder worden verdrongen door intensievere produktierichtingen. Met name
de graasdieren (melkveehouderij) en de opengrondstuinbouw (bollenteelt) zullen in ruimtelijk
opzicht een bedreiging betekenen.
Al zal er van spontane uitstoot van akkerland geen sprake zijn, het akkerbouwareaal zal toch
meer dan trendmatig afnemen. Het areaal blijft in de landbouw; het wordt ingenomen door de
melkveehouderij en de bollenteelt.

7.3.1 .3 Glastuinbouw

De ontwikkelingen in de glastuinbouw zullen ín het scenario 'begrensde vrijheid' onder invloed
staan van zowel ruimere afzetmogelijkheden als condities ten aanzien van de toegelaten
milieubelasting.
Het beperkte milieubeleid inzake het bestrijdingsmiddelenverbruik heeft geen negatief effect op
de concurrentiepositie van de glastuinbouw; enerzijds vanwege het feit dat soortgelijke
maatregelen ook in de rest van de EG worden doorgevoerd, anderzijds doordat de technologi-
sche ontwikkeling gericht ís op ontwikkeling van gesloten systemen. De glastuinbouw, en dan
met name de sierteelt, zal sterk blijven groeien.
De glastuinbouw maakte in de afgelopen periode een forse produktiegroei door. ln dit scenario
zal deze trend zich voortzetten. Vanwege de voortdurende stijging van de fysieke produktie per
ha zal het benodigde areaal in Nederland minder toenemen dan de afzet. De areaalbehoefte is
daarbij sterk afhankelijk van het tempo van de stijging van de produktie per ha.
Gezien de sterke geografische complexwerking in de glastuinbouw zal de behoefte aan
areaaluitbreiding vooral groot zijn rond en nabij de bestaande concentraties in Noord- en Zuid-
Holland. De beschikbare ruimte is hier echter relatief gering. Stedelijke aanspraken doen zich
hier, zeker vanwege de beperkte invulling van het ruimtelijk beleid, sterk gelden (cf. Hetsen en
Hidding, 1991: 240-241). De glastuinbouw zal de minder intensieve produktierichting graasdie-
ren, net als in de afgelopen periode, verder gaan verdringen. Zij zal de gewenste areaaltoename
toch kunnen verwezenlijken.

7.3.1.4 Opengrondstuinbouw

De ontwikkelingen in de opengrondstuinbouw zullen in het scenario 'begrensde vrijheid', net als
in de glastuinbouw, onder invloed staan van zowel ruimere afzetmogelijkheden als condities ten
aanzien van de toegelaten milieubelasting.
Doordat het beperkte milieubeleid inzake het bestrijdingsmiddelenverbruik ook in de rest van de
EG wordt doorgevoerd, heeft het geen sterk negatief effect op de concurrentiepositie van de
opengrondstuinbouw. De opengrondstuinbouw, en dan met name de sierteelt, zal sterk blijven
groeien.
De afzettoename die voor de overige tuinbouw wordt verwacht, is wat bescheidener dan die
voor de glastuinbouw. De stijging van de produktie per ha impliceert een niet al te grote extra
areaalbehoefte. ln verband met de complexwerking zal de areaalbehoefte zich vooral rond de
huidige concentratiegebieden in West- en Zuid-Nederland voordoen. De oprukkende verstedelij-
king vormt echter een hindernis voor complex-uitbreiding. Een verplaatsing van bijvoorbeeld het
bollencomplex - mede gestimuleerd door het milieubeleid - naar traditionele akkerbouwgebieden
in Noord-Nederland dient zich aan.

7.3.1 .5 Graasdieren

De melkveehouderij zal zich na opheffing van de melkquotering - weer - uitbreiden in Nederland.
De produktiegroei in de periode vóór 1984 zal worden voortgezet. De Nederlandse melkveehou-
derij zal zijn comparatieve kostenvoordelen in de groei van het volume kunnen uitbuiten (Van
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der Meer, 1986: 21l,. De verdringing zal ten koste gaan van de akkerbouw. Daarbii zal de

melkveehouderij, als grote afnemer van veevoeder, kunnen profiteren van de lagere graanprij-

zen. De concentratie van de melkproduktie in Nederland als geheel zal weer toenemen. Daarbij

zal het mestvee worden afgestoten, opdat de mestproblemen verminderd kunnen worden.
Regionaal gezien zullen er binnen Nederland verschillende ontwikkelingen plaatshebben. De bij

een marktgericht beleid te verwachten prijsdaling zou ertoe kunnen leiden, dat inkrimping van

melkveehouderij zal optreden in regio's, waar de alternatieve opbrengsten van de grond relatief
hoog zijn (in de centrumzone). ln de betreffende regio's zal dat leiden tot vermindering van het
graasdierareaal. ln regio's, waar het aandeel van bedrijven met een relatief hoge rentabiliteit
hoog is en/of waar voldoende mogelijkheden voor kostenbesparing zijn, zal de produktie worden
uitgebreid (in de perifere zone). ln dergelijke gebieden zal uitbreiding van graasdierareaal en/of
intensivering kunnen optreden. Dit is echter slechts mogeliik, voorzover het milieubeleid
daarvoor ruimte biedt. Het milieubeleid ten aanzien van grondwater ten behoeve van de

drinkwaterwinning zal vooral gevolgen hebben op de zandgronden, waar de belangrijkste zoete
grondwatervoorkomens gelocaliseerd zijn en die tevens gevoelig zijn voor nitraat. Dit alles zal

lokaal dan wel regionaal leiden tot een drastische verlaging van de graasdierbezetting op

zandgronden.
De toekomstige spreiding van de melkproduktie is afhankelijk van zowel de verstedelijking - die

met name in het westen sterk zal zijn - als de cultuurtechnische omstandigheden in de

verschillende regio's. Op deze punten tekenen zich aanmerkelijke verschillen af tussen hoog en

laag Nederland. Vooral de uitgangspositie van het Westelijk weidegebied lijkt relatief ongunstig.
Landinrichting zou voor wat de cultuurtechnische omstandigheden betreft, verbetering kunnen
brengen. De vraag is echter of landinrichting in het scenario 'begrensde vrijheid' wel van de

grond kan komen, gezien de beperkte mate van overheidssteun (cf. Hetsen en Hidding, 1991:
232-233; soortgelijke ontwikkelingen voor Nederland zijn te verwachten als gevolg van het
Plan-Macsharry). De melkproduktie zal aldus meer buiten de Randstad plaatshebben.
tnternationale vrijmaking van de handel in agrarische produkten heeft wel een dempende invloed
op de groei in andere takken van grondgebonden veehouderij. Zo zal de produktie van schapen

en vleeskoeien de internationale concurrentie niet aankunnen en terrein verliezen (cf. Stolwijk,
1992: 107).

7.3.1.6 Hokdieren

Dit scenario zal, globaal gesproken, nadelig uitwerken voor de Nederlandse produktierichting
hokdieren. Evenals in het scenario 'alles is mogelijk' zal de toename van de internationale
concurrentie als gevolg van het verdwijnen van het voerkostenvoordeel een produktiegroei in

deze produktierichting belemmeren. Daar komt in het scenario 'begrensde vrijheid' nog bij, dat
het - beperkte - milieubeleid de hokdieren nog meer aan banden zal leggen. Aldus zijn de

consequenties van dit scenario nög nadeliger voor deze beleidsgevoelige produktierichting dan

het scenario 'alles is mogelijk'.
De heffingen die in het kader van de overmatige mestproduktie (negatief extern effect van de

hokdierproduktie) worden opgelegd, zullen bewerkstelligen dat alleen de perspectiefrijkste

bedrijven zullen overleven; over het algemeen zijn dat de grotere bedrijven. Tussen de verschil-
lende concentratiegebieden van hokdierproduktie bestaan op dit punt belangrijke verschillen.
Globaal gesteld is de bedrijfsstructuur in het Zuidelijk zandgebied aanmerkelijk gunstiger dan die

in het Oostelijk en Centraal zandgebied. Omdat ook de structuur van de agribusiness in het
Zuidelijk zandgebied aanmerkelijk grootschaliger is dan in beide andere gebieden, lijkt het voor
regionate herstructurering van de produktierichting hokdieren benodigde economisch potentieel

in het Zuidelijk zandgebied - het gebied waar ook nu al de grootste groei plaatsvindt - gunstiger

dan in beide andere concentratiegebieden (Hetsen en Hidding, 1991: 236)'
Een (gedeeltelijkel verplaatsing van het hokdiercomplex naar Noord-Frankrijk is echter evenals in

het scenario 'alles is mogelijk' zeer wel denkbaar {zie subparagraat 7 -2.1.6l..
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7.3.1.7 Aantal agrarische bedrijven en gemiddetde oppervlakte cultuurgrond per agrarisch
bedrijf

ln het scenario 'begrensde vrijheid' zal de landbouwbedrijfsoppervtakte in Nederland, evenals in
het scenario 'alles is mogelijk', snel stijgen. Het aantal landbouwbedrijven zal ook hier snel
afnemen. Het is echter moeilijk te zeggen of deze ontwikkelingen hier sneller danwet minder
snel zullen verlopen dan in het vorige scenario. Enerzijds noopt de in het scenario 'begrensde
vrijheid' vanwege de overheidsinmenging (nog) sneller verlopende produktie-technologische
ontwikkeling tot meer bedrijfsvergroting, anderzijds zullen de verstrekte inkomenstoestagen de
afname van het aantal agrarische bedrijven vertragen. Mogelijk houden deze twee tegengestelde
tendensen elkaar in evenwicht, zodat het tempo van de genoemde ontwikkelingen in beide
scenario's ongeveer gelijk zal zijn.
Ook in dit scenario is het denkbaar dat, naast grootschalige landbouwbedrijven, een kleine
groep marginale bedrijven of nevenberoepsbedrijven zal blijven bestaan, die met natuurbescher-
mingsorganisaties beheersovereenkomsten sluit. Waarschijnlijk zullen beheersovereenkomsten in
het scenario 'begrensde vrijheid' (nog) minder frequent voorkomen dan in het scenario ,alles is
mogelijk', aangezien natuurbeschermingsorganisaties - vanwege de toekenning van subsidies -
meer mogelijkheden hebben zelf grond voor natuurontwikkeling te veÍwerven en te beheren.

7.3.1.8 Oppervlaktecultuurgrond

Het gevolg van een prijsdaling tot aan het wereldmarktniveau resulteert in het scenario
'begrensde vrijheid', evenals in het scenario 'alles is mogelijk', in een daling van de rentabiliteit
van de EG-landbouw, met als gevolg een afname van de 'rent' van landbouwgrond. Het gevolg
is dan ook hier in eerste instantie extensivering, waarbij gronden in minder produktieve EG-
regio's uit produktie verdwijnen. Het tempo waarin de afname geschiedt, zal echter lager zijn
dan in het scenario 'alles is mogelijk'. De verstrekte inkomenstoeslagen maken het mogelijk in
de EG meer grond voor agrarische activiteiten te behouden dan in het scenario 'atles is
mogelijk'.
ln Nederland zal van spontane uitstoot van landbouwgrond geen sprake zijn. Wel betekent de
uitbreiding van met name het woongebied een grote bedreiging in ruimtelijke zin voor de
landbouw. De ontwikkeling in de oppervlakte cultuurgrond zal hier, net als in het scenario 'alles
is mogelijk, met zo'n 150.000 ha afnemen tot het jaar 2015. Enerzijds zijn in het scenario
'begrensde vrijheid' wat meer (geringe) claims vanuit de functies bosbouw, natuur en recreatie
te verwachten (zie het vervolg), anderzijds bieden de aan agrariërs verstrekte inkomenstoesla-
gen de landbouw een zekere ruimtelijke bescherming.

7.3.2 Bosbouw

De overheid privatiseert haar bosareaal. Er is een zekere mate van subsidiëring van bosaanleg en
-beheer. Daarbij wordt het multifunctionele bosdoeltype gestimuleerd ten behoeve van de
recreatieve mogelijkheden. De verweving van recreatie met landbouw komt immers in de knel,
zodat naar alternatieven gezocht moet worden. De subsidiëring verloopt via verenigingen of
pafticulieren. Dergelijke bossen zullen met name in verstedelijkte gebieden gerealiseerd worden
in verband met de daar aanwezige vraag. De bossen kunnen ook als ruimte-structurerend bos
fungeren, omdat juist in verstedelijkte gebieden de concurrentie om de ruimte groot is.
De tegenkrachten die een afname van het bosareaal willen voorkomen, zijn in dit scenario
talrijker en sterker dan in het scenario 'alles is mogelijk'. Zoals gezegd, verenigingen als
natuurbeschermingsorganisaties en particulieren kunnen op subsidie van de overheid rekenen.
Produktiebos komt moeilijk van de grond. De concurrentiepositie ten opzichte van verstedelijking
en landbouw blijft slecht. Het bosareaal kan zich hoogstens handhaven.
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7.3.3 Natuur

De overheid heeft geen natuurgebieden in eigendom en beheer. Het natuurbeleid krijgt gestalte
door het subsidiëren van natuurbeschermingsorganisaties. Dit gebeurt met vaste bedragen,
aangezien het geven van produktgebonden subsidies niet binnen het evenwichtsperspectief
past. De natuurbeschermingsorganisaties voeren een zodanig aankoopbeleid dat gebieden met
natuurwaarden van internationale betekenis worden veiliggesteld. De overheid verbindt dit als
voorwaarde aan de subsidiëring. De internationale waarden hebben de prioriteit vanwege de
Europese oriëntatie van de maatschappij. Naast bestaande kunnen ook nieuwe natuurwaarden
van internationale betekenis worden ontwikkeld. De lange termijn waarop dat over het algemeen
gerealiseerd kan worden en onzekerheid omtrent de kans van slagen (het daadwerkelijk
verkrijgen van natuurwaarden van internationale betekenis) zijn redenen voor de natuurbe-
schermingsorganisaties om zich althans in eerste instantie te beperken tot bestaande natuurge-
bieden. ln subparagraaf 6.3.4 zijn vier natuurdoeltypen aan de orde geweest. Daarvan passen

ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF goed binnen dit scenario. GRUTTO valt af, omdat een natuur-
doeltype dat op verweving van landbouw en natuur is gericht niet zonder een actief ruimtelijk
ordeningsbeleid met die planstrategie gerealiseerd kan worden. Ook OTTER dat gebaseerd is op
het concept ecologische infrastructuur behoeft een ruimtelijk ordeningsbeleid, waaraan binnen
dit scenario niet kan worden voldaan. ELAND en BLAUWE KIEKENDIEF daarentegen staan voor
aaneengesloten, als functionele eenheid te onderscheiden natuurgebieden. Dat sluit goed aan op
de ruimtelijke strategie van scheiding en kan ook zonder een ruimtelijk ordeningsbeleid tot stand
komen. Aan BLAUWE KIEKENDIEF zijn hoge kosten verbonden wat betreft grondverwerving,
inrichting en beheer. Deze kunnen deels worden opgevangen met behulp van verkregen
overheidssubsidies. Hier ligt een belangrijk verschil met het scenario 'alles is mogelijk'.
De beperking tot natuur met internationale waarden binnen de natuurdoeltypen ELAND en

BLAUWE KIEKENDIEF betekent in concreto een beperking tot:
ELAND
- kwelders en schorren
- zoetwatergetijdemoerassen
- graslanden; natuurlijke typen
- bossen
- getijdewateren

BLAUWE KIEKENDIEF
- kwelders en schorren
- zoetwatergetijdemoerassen
- laagvenen
- duinen
- graslanden; historische exploitatievormen
- heidegebieden en stuifzanden
- pleistocene wateren en duinmeren
- zoete en brakke wateren in het holocene ge-

bied
- stilstaande sterk brakke en zoute wateren
- getijdewateren

Van de gebieden met natuurwaarden van internationale betekenis zijn alleen graslanden die
agrarisch gebruikt worden niet met behulp van het natuurdoeltype ELAND of BLAUWE KIEKEN-

DIEF te beschermen of te ontwikkelen: het veenweidegebied en de daarvan afhankelijke
weidevogels dreigen met de strategie van aankoop buiten de boot te vallen. Het is echter ook
denkbaar dat agrariërs door natuurbeschermingsorganisaties financieel worden ondersteund om
met een extensieve vorm van grondgebruik verweving van landbouw en natuur te verwezenlij-
ken. Hiertoe is in vergelijking tot het scenario 'alles is mogelijk' bij dit scenario is een kleinere
groep bereid, aangezien er al sprake is van inkomensondersteuning door de overheid (zie ook
subparagraaÍ 7.2.2.71. Voor de natuurbeschermingsorganisaties is dit een relatief goedkope
manier om natuurbehoud te bewerkstelligen.
Voor zover de potentiële aankoopgebieden in agrarisch gebruik zijn, zal aankoop met name in
die gebieden plaatsvinden waar de grondprijzen laag zijn als gevolg van een minder rendabele
landbouwproduktie en waar concurrentie van andere functies nagenoeg ontbreekt. Dat houdt in

dat de Veenkoloniën en het Oldambt het eerst voor aankoop in aanmerking komen. ln deze
gebieden zijn echter geen internationale natuurwaarden aanwezig of door natuurontwikkeling te
verkrijgen. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat natuurbeschermingsorganisaties bij
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de aankoop van gebieden met natuurwaarden van internationale betekenis moeten opereren op
een grondmarkt met sterke concurrenten.
Doordat er binnen het denkbeeld 'begrensde vrijheid' meer ruimte is voor natuur en er een -
weliswaar met een ander doel - strenger milieubeleid wordt gevoerd zal de in subparagraaf
6.3.3 geconstateerde achteruitgang van de natuur zich weliswaar voortzetten, maar minder snel
dan in het denkbeeld 'alles is mogelijk'.

7.3.4 Openluchtrecreatie

Het beleid ten aanzien van recreatie wordt via subsidiëring van verenigingen en/of particutieren
geregeld. Deze bepalen zelf waar en welk aanbod gerealiseerd moet worden. De verenigingen
zullen zich met name richten op extensieve recreatievormen. ln de behoefte aan intensieve
recreatie zal de markt voorzien. Extensieve recreatievormen die bevorderd worden, zijn de
natuurgerichte en op buiten-zijn gerichte recreatie. Bij op natuurgerichte recreatie moet gedacht
worden aan het (beperkt) openstellen van minder kwetsbare natuurgebieden zoals bos. Hiermee
wordt ook het draagvlak voor de instandhouding en ontwikkeling van natuur vergroot. Op
buiten zijn gerichte recreatie vraagt infrastructurele voorzieningen als fiets- en wandelpaden,
terwijl aan de omgeving geen duidelijke voorwaarden worden gesteld. Extensieve landschapsge-
richte recreatie heeft binnen dit scenario weinig kans, omdat het daarvoor benodigde kleinschali-
ge, extensieve landschap (hoge belevingswaarde door ruimtelijke verscheidenheid) niet in stand
wordt gehouden. Een locatie in de nabijheid van de woonomgeving is met name voor op buiten
zijn gerichte extensieve recreatie wenselijk. Dit geldt niet voor voorzieningen die vakantiegan-
gers als doelgroep hebben. Derhalve worden de concentraties in het centraal stedelijk gebied
het hoogst. De intensieve vormen van recreatie hebben bovendien een grote concurrentiekracht,
zodat deze in het aanbod goed vertegenwoordigd zijn.

7.3.5 Wonen

Evenals in het scenario 'alles is mogelijk' is er een vraag naar uitbreiding van het aantal
woningen met 1 miljoen tot het jaar 2015 te verwachten. Er is aldus een forse toename van het
bestaande stedelijke gebied te verwachten: een actief ruimtelijk ordeningsbeleid ontbreekt ook
in het scenario 'begrensde vrijheid' grotendeels. De grondgebruiksontwikkeling voor de functie
wonen zal in dit scenario net zo snel verlopen als in het scenario 'alles is mogelijk'. De
oppervlakte landelijk gebied neemt daardoor af met maximaal 150.000 ha.
ln dit scenario zal de uitbreiding van het woongebied overigens wat meer gestructureerd
verlopen dan in het vorige scenario. Wonen in het landelijk gebied zal vooral langs infrastructu-
rele voorzieningen plaatsvinden. De infrastructuur valt onder de verantwoordelijkheid van de
overheid, zodat deze enigszins sturend kan optreden aangaande de rurale functie wonen. Er
ontstaan verstedelijkte zones tussen stedelijke knooppunten, die zich als linten door het landelijk
gebied uitstrekken. Alle onderscheiden woondoeltypen passen bij dit scenario {zie subparagraaf
6.3.5).

7.3.6 Gonclusie

Net als in het scenario 'alles is mogelijk' zullen de functies verstedelijking en landbouw ruimtelijk
dominant zijn. ln het scenario 'begrensde vrijheid' zullen de zwakke functies bosbouw, natuur
en recreatie wèl enig ruimtelijk tegenspel kunnen bieden.

7.4 Reqionaat ruraal qrondoebruik in scenario G: 'ecocentrisme'

7.4.1 Landbouw

7.4.1 .l Positiebepaling

Stolwijk (1992: 50; cf. CPB, 1992:226l. heeft een schets gemaakt van de lange termijn-
gevolgen van een beleid gericht op een directe beheersing van het aanbod. Daaraan ontlenen
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we deels deze positiebepaling. Dit beeld is geheel anders dan bij de voorgaande twee scenari-
o's.
Potentiële groei-produktierichtingen worden belemmerd in hun ontwikkeling, produktierichtingen
die 'inefficiënt' zijn, worden kunstmatig in stand gehouden. ln de praktijk zullen de produktie-
rechten worden verdeeld op basis van historische produktiecijfers of grondbezit. De gevolgen
voor de producenten hangen onder andere af van de wijze, waarop de produktie gequoteerd
wordt en van de wijze, waarop met de produktierechten omgesprongen mag worden. Door
quotering gaan de gezamenlijke producenten een kartel vormen. lndien de produktierechten niet
verhandelbaar zijn, is toetreding onmogelijk. Zijn ze wel verhandelbaar, dan ontstaat er een
nieuwe produktiefactor. lndien het quotum effectief is, zal het produktierecht een marktwaarde
h'ebben. De zittende landbouwers profiteren hiervan. Voor toetreders of opvolgers betekent het
echter een extra beslag op vermogen. De druk om de prijzen te verhogen zal hierdoor toenemen.
Van belang is ook dat quotering voor veel produkten administratief een zeer moeilijke aangele-
genheid is. De landbouw zal onder een quotumsysteem in toenemende mate verbureaucratise-
ren. Van produktiegroei zal in de gequoteerde produktierichtingen (akkerbouw, veehouderij)
nauwelijks of in het geheel geen sprake meer zijn.
Men kan hieraan toevoegen dat in het scenario 'ecocentrisme' de grondprijzen zeer hoog zullen
zijn, mede als gevolg van de grondgebondenheid van de quota. Alleen in dit scenario zal de
overheid zelf grond aan de agrarische sector - dat wil zeggen: aan de akkerbouw en de
graasdieren - onttrekken voor andere grondgebruiksfuncties. Er moet relatief veel grond door
overheidsinterventie een andere bestemming krijgen, terwijl reallocatie kostbaar is. De over-
heidsinterventie zelf zal uiteraard ook een grondprijsopdrijvend effect hebben (Strijker, 1986:
411.
Vanwege de no-regret grondhouding ligt de nadruk sterk op het handhaven van milieunormen,
welke primair gericht zijn op het beschermen van natuurwaarden. Bij deze ontwikkeling past de
term 'geïntegreerde landbouw': duurzame landbouw, met verbrede doelstelling, waartoe zeker
ook milieu, natuur en landschap behoren (Van der Weijden, 1990: 79; cÍ. Rombaut, 1989:
320). De potentiële energiebesparing in de land- en tuinbouw bedraagt ca. 60% (Logemann,
1991: 5).
Voorzover er in dit scenario naast quotering ook grondonttrekking plaats vindt ter vermindering
van de produktie zal deze vanuit politieke overwegingen niet geconcentreerd kunnen worden op
de goedkoopste gronden binnen de EG. Elk EG-land zal gedwongen zijn, een deel van het
landbouwareaal buiten gebruik te stellen (Strijker, 1986: 41).

7.4.1 .2 Akkerbouw

Handhaving van de quotaregeling voor suiker en invoering van een quotaregeling voor graan
zullen 'zeer schadelijk' zijn 'voor de verdere specialisatie en groei van de Nederlandse landbouw'
(Van der Meer, 1986: 21). De contractie die in de akkerbouw, net als in de veehouderij, zal
optreden, is een direct gevolg van het gevoerde landbouwbeleid. Naast produktiebeheersing
zullen gewassen, waarvan nog geen overschotten bestaan worden gestimuleerd. Vanuit
milieuoogpunt zijn nieuwe gewassen aantrekkelijk, omdat zij de rotatiecyclus van teelten
verlengen (Logemann, 1987: 4).
De strenge milieumaatregelen vereisen een verruiming van het bouwplan en brengen daarom
een grotere behoefte aan grond in de akkerbouw teweeg. De noodzaak tot het terugdringen van
de ziektedruk in de akkerbouw - in dit scenario extra groot - zou tot een grotere geografische
spreiding van de produktie in de akkerbouw kunnen leiden. Behalve via bedrijfsvergroting is een
dergelijke ontwikkeling ook denkbaar via vergroting van het rotatieoppervlak door middel van
uitruil van grond met melkveebedrljven (Hetsen en Hidding, 1991: 2571. De akkerbouw zal hier -

in tegenstelling tot in de beide andere scenario's - de melkveehouderij soms met succes kunnen
beconcurreren. De quotering van de akkerbouwproduktie met de daaraan verbonden hogere
prijzen maakt dit mogelijk (zie ook subparagraat 7.4.1.51.
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7.4.1 .3 Glastuinbouw

De glastuinbouw zal het in het scenario 'ecocentrisme' moeilijk krijgen. lmmers, geringere
afzetmogelijkheden als gevolg van een wegvallende inkomensgroei tezamen met stringente
milieu-eisen met betrekking tot het bestrijdingsmiddelen-, meststoffen- en energieverbruik zullen
de ontwikkelingsmogelijkheden van deze produktierichting frustreren. Daar staat tegenover dat
als gevolg van de milieu-technologische ontwikkeling de totstandkoming van gesloten systemen
in de glastuinbouw wordt bevorderd. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van biologische
bestrijdingsmiddelen (Muilerman, 1991: 6). Alles bijeengenomen lijkt dit scenario ongunstiger
voor de glastuinbouw dan de beide andere.
Deze voor de glastuinbouw minder florissante ontwikkeling wordt nog versterkt door het feit dat
de overheid om milieuredenen een reallocatie van de glastuinbouwproduktie zal willen bevorde-
ren. Te denken valt aan regionale investeringspremies, aan maatregelen in de sfeer van
bestemming en inrichting in de perifere zone (met name het nog weinig belaste noorden) en aan
stimulering van spreiding via agrarische voorlichting. Daarnaast zou spreiding kunnen worden
bevorderd door de uitbreidingsmogelijkheden in het westen - die daar voor de glastuinbouw op
zich wel bestaan - aan banden te leggen (cf. Hetsen en Hidding, 1991:258). De sterke
'motorwerking' van het Zuid-Hollands Glasdistrict zal wel een belangrijke belemmering vormen
(cf. Hetsen en Hidding, 1991: 2571. De totale areaalbehoefte voor de Nederlandse glastuinbouw
is, bijgevolg, minder groot dan in de beide andere scenario's.

7.4.1.4 Opengrondstuinbouw

De ontwikkeling van de opengrondstuinbouw zal, evenals die van de glastuinbouw, in het
scenario 'ecocentrisme' worden bepaald door de werking van twee, elkaar versterkende,
krachten: geringere afzetmogelijkheden en stringente milieu-eisen inzake het bestrijdingsmidde-
lenverbruik.
De Nederlandse opengrondstuinbouw zal, evenals die in de rest van de EG, niet of nauwelijks
een produktiegroei kunnen doormaken. Het straffe milieubeleid zal noodzaken tot ruimere
rotaties en grotere bedrijfsarealen. De bestaande concentraties bieden daarvoor onvoldoende
ruimte. Dit geldt temeer, daar de omzetting in grond voor de bollenteelt in Noord-Holland om
landschappelijke redenen blijvend aan banden wordt gelegd. Denkbaar is dat onder invloed van
het ruimtegebrek in de concentratiegebieden bepaalde teelten extra zullen worden verdrongen.
Zo worden bijvoorbeeld in de Kop van Noord-Holland de fruitteelt en de opengrondsgroenteteelt
verdrongen door de (intensievere) bollenteelt. Naast het milieubeleid zal de afname van het
beschikbare areaal in de concentratiegebieden als gevolg van de (geringe) stedelijke groei de
noodzaak van verdere spreiding van de produktie nog enigszins versterken.
De overheid zal bovendien - via de inzet van het landinrichtingsinstrumentarium - om milieurede-
nen een reallocatie van produktiecapaciteit naar het noorden willen bevorderen. Het is dan
denkbaar dat er verplaatsing van bedrijven optreedt van de huidige concentratiegebieden naar
het noorden. Door bedrijfsvergroting of uitruil van grond met akkerbouwers en/of melkveehou-
ders kan de ziektedruk verminderen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat een deel van de
akkerbouwbedrijven een uitweg zal zoeken in de opengrondstuinbouw. Wat de locatie van
vormen van opengrondstuinbouw betreft valt in verband met de bodemgeschiktheid vooral te
denken aan delen van het Noordelijk zeekleigebied en het Noordelijk zandgebied (cf. Hetsen en
Hidding, 1991:258).

7.4.1 .5 Graasdieren

ln hoofdstuk 2 is vastgesteld dat de in 1 984 ingevoerde superheffing op melk het einde
betekende van de concentratiegroei in de melkveehouderij in Nederland. De produktie per koe
bleef wel toenemen (Hetsen en Hidding, 1991: 226l.. Zonder aanpassingen in het grondgebruik
zou het gecombineerde effect van de melkquotering en de toenemende produktie per koe tot
aanzienlijke grondoverschotten in de melkveehouderij kunnen leiden. Douw, Van der Giessen en
Post (1987: 28l. berekenen (in tentatieve zin) een overschot van 422.OOO ha grasland en
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voedergewassen. Bij de uitkomst wordt aangetekend dat nog geen rekening is gehouden met

onttrekkingen ten behoeve van andere doeleinden. Op basis van ontwikkelingen in de afgelopen

decennia worden deze voor de periode 1985-2005 voor de gehele landbouw op 100.000 ha

geschat. Gezien het grote aandeel van het areaal gras plus voedergewassen in de totale

oppervlakte cultuurgron d zal vermoedelijk een groot deel daarvan voor rekening van de

produktierichting graasdieren komen. Het is echter duidelijk dat ook na correctie op deze factor
nog steeds een aanzienlijk overschot resteert. De auteurs spreken de verwachting uit dat dit
overschot binnen de landbouw op een alternatieve wijze zal worden aangewend en dus niet uit
produktie zal raken (Douw, Van der Giessen en Post, 1987: 27-30; cf. voor de laatste

opmerking ook het micro-macro probleem, zoals besproken in paragraaf 3.4).
Nu moet echter worden bedacht dat het strenge milieubeleid inzake de mestproblematiek een

toename van de grondbehoefte in de melk- en intensieve veehouderij bewerkstelligt. Al vanaf

het begin van de jaren zeventig heeft in de zandgebieden - die zich qua bodemgeschiktheid
hiervoor goed lenen - op grote schaal omzetting van grasland in snijmaïsland plaatsgevonden. Bij

deze ontwikkeling speelde mee dat snijmaïs niet alleen een belangrijk voedergewas vormt, maar

ook een zeer hoge mestgift verdraagt. Snijmaïs leende en leent zich daardoor bij uitstek voor

dumping van mestoverschotten (cf. Hetsen en Hidding, 1991:2281. ln geval van strengere
mestnormen voor maïsland zal de behoefte aan grond daarvoor alleen maar groter worden.

Alleen een succesvol milieubeleid - gericht op vermindering van het mestoverschot - kan dit
tegengaan.
Het te voeren strenge milieubeleid zou kunnen bewerkstelligen dat de melkveehouderij het

Nederlandse melkquotum van 10 miljard liter per jaar op termijn niet geheel vol kan melken. De

milieunormen, zo wordt verondersteld, leiden ertoe dat 1,5 à 2,0 graasdiereenheden (GDE) per

ha grasland plus voedergewassen de bandbreedte voor de veebezetting (in GDE) weergeven. Bij

een melkgift van 8500 liter per koe zijn 1,18 miljoen koeien, ofwel 1,45 miljoen GDE, toerei-
kend om het quotum vol te melken. lnclusief het voor het op peil houden van de melkveestapel

benodigde jongvee ziin er 1,81 miljoen GDE in de melkveehouderij nodig (bij dit alles baseren we
ons op |KC-Veehouderij, 1992). Bij invoering van een vergunning van 0,5 ha grasland of
voedergewassen per GDE (bij een maximale bezetting van 2,0 GDE per ha) danwel een

vergunning van 0,67 ha grasland of voedergewassen per GDE (bij een maximale bezetting van

1,5 GDE per ha) zijn voor de 1,81 miljoen GDE 0,9 respectievellk 1,2 milioen ha benodigd aan

grasland plus voedergewassen. Laatstgenoemde oppervlakte is in het scenario 'ecocentrisme',
zeker op termijn, echter niet volledig beschikbaar vanwege de ruimtelijke claims vanuit overige

agrarische produktierichtingen (tuinbouw, mogelijk ook akkerbouw) en overige grondgebruiks-

functies (vooral bosbouw, en natuur; zie het vervolg). Aldus blijkt dat Nederland zijn melkquo-

tum, afhankelijk van de strengheid van de milieunormen, op termijn niet of nauwelijks vol kan

maken.
ln het Noordetijk zeekleigebied, de Veenkoloniën en het Noordeliik zandgebied kan worden

verwacht, dat grasland door bouwland voor de verbouw van akkerbouwgewassen wordt
vervangen. lmmers, in of in de nabijheid van akkerbouwgebieden, waar akkerbouwbedrijven in

verband met de noodzaak van extensivering of een grotere rotatieoppervlakte grond te kort
hebben, is deze strategie interessant (Hetsen en Hidding, 1991: 2291.
Veranderingen in de bestaande spreiding van de melkproduktie over Nederland zijn in dit
scenario vrijwel ondenkbaar. lmmers, het grondgebonden-blijven van de melkquotering zal de

verdeling van de metkproduktie over het gehele land min of meer blijvend bevriezen (cf. Hetsen

en Hidding, 1991 : 2311. De overheid zou wel in de centrumzone (met name het Westelijk

weidegebied) vrijkomende quota (bijvoorbeeld als gevolg van onttrekking van cultuurgrond)

kunnen opkopen en toedelen aan het - minder belaste en ontwikkelde - noorden. Opkoop van

quota in combinatie met ruimtelijke herstructurering kan in de zandgebieden bijdragen aan

vermindering van de zware belasting van het natuurlijk substraat. De betreffende quota zouden

eveneens kunnen worden toegedeeld aan het noorden (Hetsen en Hidding, 1991: 255).

7.4.1.6 Hokdieren

Het stringente milieubeleid in het scenario 'ecocentrisme' zal een concentratietoename in de

produktierichting hokdieren in Nederland, gevoelig als zij voor beleidswijzigingen is, totaal
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onmogelijk maken. De Nederlandse produktierichting hokdieren is in dit scenario nög slechter af
dan in de beide andere. De strenge milieueisen inzake de mestproblematiek vergroten echter de
behoefte aan grond.
Zelfs in het Zuidelijk zandgebied zal dus geen sprake kunnen zijn van een toename van de
produktie en concentratie. Transport van mest van 'overschotgebieden' naar 'tekortgebieden'
(voornamelijk akkerbouwgebieden) is in het scenario 'ecocentrisme' geen beleidsoptie. lmmers,
dat zou er toe leiden dat een aantal nu nog relatief schone gebieden verder belast wordt met
nutriënten en zware metalen. Dat is vanuit een oogpunt van natuurbehoud en drinkwaterwin-
ning niet acceptabel in dit scenario (cf. Hetsen en Hidding, 1gg1:295).
Ontwikkeling van een milieuvriendelijke mestveehouderij-tak op nu noodlijdende akkerbouwbe-
drijven - die met name in het Oldambt en de Veenkoloniën gelegen zijn - biedt, vanwege de
mogelijkheid eigen graan te vervoederen, economisch gezien aantrekkelijke perspectieven.
Bovendien biedt dit mogelijkheden voor de ontwikkeling van milieu- en produktietechnisch
optimale bedrijfssystemen en de produktie van scharrelvlees. Een dergelijke ontwikkeling, zo is
de gedachte, zou aansluiten bij een toenemende vraag bij winkelbedrijven en consumenten naar
kwalitatief hoogwaardig voedsel en een groeiende aandacht voor het welzijn van dieren. De
ruime beschikbaarheid van grond en de aanwezigheid van hoogwaardige voedergrondstoffen
vormen eveneens belangrijke redenen deze produktierichting in het noorden te bevorderen. De
overheid zou daarbij, naast het verlies van schaalvoordelen, mogelijk bestaande culturele
weerstanden bij de locale bevolking tegen veehouderij op de koop toe (moeten) nemen {cf.
Hetsen en Hidding, 1991: 2561.

7.4.1.7 Aantal agrarische bedrijven en gemiddetde oppervlakte cultuurgrond per agrarisch
bedrijf

Vanwege de zeer hoge grondpríjzen - vanwege de grondgebondenheid van de quota en de
omvangrijke overheidsinmenging op de grondmarkt ten behoeve van andere functies (zie
daarvoor het vervolg) - en de op langere termijn achterblijvende produktie-technologische
ontwikkeling zal de agrarische ontwikkeling - en daarmee de bedrijfsgrootte in de landbouw -
sterk vertragen. Het aantal landbouwbedrijven zal vanwege de relatief hoge prijzen voor
agrarische produkten en de zwakke impuls tot bedrijfsvergroting in de landbouw minder snel
afnemen dan in het scenario 'alles is mogelijk' en het scenario 'begrensde vrijheid'. De spreiding
in de bedrijfsgrootte zal ook minder groot zijn dan in de beide andere scenario's.

7.4.1 .8 Oppervlakte cultuurgrond

ln geval van quotering van de agrarische produktie en van bewuste onttrekking van landbouw-
grond om tot verlaging van de produktiegroei te komen en/of om andere functies meer ruimte te
geven, zal - hetzij indirect, hetzij direct - een vermindering van het landbouwareaal optreden. ln
totaal koopt de overheid voor natuurontwikkeling, bosontwikkeling en recreatie in de periode
1993-2015 205.000 ha landbouwgrond op (zie het vervolg). Daarnaast is er in dit scenario in
deze periode 40.000 ha nodig voor wonen (zie subparagraat 7.4.51.
Een en ander betekent dat het landbouwareaal met zo'n 245.000 ha zal afnemen. De afname is
dus beduidend groter dan in de beide andere scenario's en in de periode 1950-1989. Gemiddeld
per jaar bedraagt de afname zo'n 0,6lo.

7.4.2 Bosbouw

De overheid subsidieert niet alleen de bosbouw, zt1 zal ook zelf bosaanleg en -beheer in eigen
hand nemen. Het overheidsbeleid is daarbij gericht op stimulering van alle onderscheiden
bosdoeltypen: produktiebos omdat dat minder milieubelastend kan zijn dan de tandbouw,
multifunctioneel bos ten behoeve van de functies natuur en (extensieve) recreatie, en ruimte-
structurerend bos vanwege de sturende werking ten aanzien van het ruimtegebruik.
De concurrentie vanuit de landbouw blijft groot en de exploitatiesaldi in de bosbouw zijn te laag
om uitbreiding van deze tak te verwachten. Multifunctionele en ruimte-structurende bossen
worden met subsidies en een actief ruimtelijk beleid voldoende ondersteund. Behoud en aanleg
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van permanent bos wordt ook gestimuleerd vanwege de lange vastleggingscyclus van CO2.

Deze bostypen zullen met name in het centraal stedelijk gebied gerealiseerd worden. Overigens
heeft de overheid zelf het grootste deel van het Nederlandse bosareaal in eigendom.
De verslechterde vitaliteit van het Nederlandse bos (zie subparagraaf 6.2'3 .11 zal als gevolg van

de te nemen milieumaatregelen in dit scenario verbeteren. Ten behoeve van de houtproduktie
mag de belasting van naaldbos en loofbos de 400 respectievelijk 700 zuurequivalenten niet

overschrijden. Maximaal de helft daarvan mag in de vorm van stikstof zijn. Dit betekent landelijk
een emissiereductie van ca 90% (Logemann, 1991: 2).
ln dit scenario zal in de vorm van eigendom, beheer en bekostiging door de overheid zelf het

bosareaal worden uitgebreid. Dit brengt naast aanleg- en inrichtingskosten ook beheerskosten
met zich mee. Deze kosten leggen beslag op de - beperkte - budgettaire middelen van de

overheid. Omdat de nadruk zal liggen op multifunctioneel bos, zullen aanleg, inrichting en

beheer tot hogere kosten per ha leiden dan bij produktiebossen. Beperken we ons hier tot de

beheerskosten die na de aanleg van het bos ontstaan, dan blijkt uit de literatuur dat deze -

afhankelijk van de beheersvorm - tussen de 500 en 700 gulden per ha liggen (cf. Kamminga,
1987: 269; cÍ. Boxsem en Van der Pas, 1991: 24; cf. Dekker en Wisse, 1993: 24-251.

Ondanks de hoge financiële lasten wordt er in de periode 1991-2015 50.000 ha bos aangelegd.

Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de rijksoverheid.

7.4.3 Natuur

De overheid voert een actief natuurbeleid. Soortenrijkdom staat vanwege de no-regret grond-

houding hoog in het vaandel. Voor zoveel mogelijk mensen is er zoveel mogelijk natuur zo dicht
mogelijk in hun omgeving (cf. Van Zomeren, 1993). Het ruimtelijk beleid wordt gekenmerkt door
de term 'verweving waar mogelijk'. Natuurwaarden van nationale betekenis krijgen de prioriteit.
Wanneer een versnelde uitvoering van het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1990) als

uitgangspunt wordt genomen, dan zal 150.000 ha aan de landbouw worden onttrokken. Het

criterium voor aankoop is de (potentiële) natuurwaarde. Kostenaspecten ziin nauwelijks
bepalend. Scheiding van landbouw en natuur door reservaatvorming is nodig omdat lang niet

alle waardevol geachte plante- en diersoorten (meer) in de landbouw passen. Dit geldt vooral
voor de soorten die horen bij voedselarme en natte omstandigheden. Bovendien hebben nieuwe
theorieën de laatste decennia laten zien dat alleen reservaatvorming natuurwaarden onvoldoen-
de kan beschermen (onder andere het concept ecologische infrastructuur). Het streven naar een

vanuit natuur- en milieuoogpunt duurzame landbouw vergt extensivering van het grondgebruik:

afstoten van landbouwgrond leidt juist tot intensivering. Daarnaast is de kosteneffectiviteit van

scheiding soms laag ten opzichte van verweving (Van der Weijden, 1990: 80-81). Daarom

wordt naast reservaatvorming ook extensief gebruik van landbouwgronden nagestreefd. Dit
gebeurt door een actieve inzet van beheers- en onderhoudsovereenkomsten. Ook de toedeling
aan agrariërs van extra grond onder natuurbeheersvoorwaarden bij een in totaal gelijkblijvende
produktieomvang is denkbaar (Van Grondelle en Logemann, 1987: 14). ln de overige gebieden

wordt gangbare landbouw bedreven binnen duidelijke regels voor milieukwaliteit {zie subpara-

$aaÍ 7.4.1). Landbouwgebieden kunnen op deze wijze worden ingedeeld in landbouwbeheers-
gebieden en landbouwproduktiegebieden met geïntegreerde landbouw (Van Grondelle en Loge-

mann, 1987: 14; Natuurmonumenten, 1988: 21; Rombaut 1989: 320-323l..
Met betrekking tot de waterhuishouding mag de onttrekking maximaal gelijk zijn aan de

natuurlijke aanvoer, wordt er geen gebiedsvreemd water ingelaten en wordt gebiedseigen water
geconserveerd. Voor kwalitatief hoogwaardige natuur zijn in reservaten de concentraties nitraat-
N en fosfor maximaal respectieveliik 2,2 mg en 0,15 mg per liter. Deze concentraties komen

ook het zelfreinigend vermogen van bodem en oppervlaktewater ten goede (Logemann, 1991:
2,41. Aangaande de drinkwatervoorziening wordt hetzelfde beleid gevoerd als in het scenario
'begrensde vrijheid'. Dat wil zeggen het aanwijzen van strategische watervoorraden en een

norm van maximaal 25 mg nitraat per liter op twee meter benden de grondwaterspiegel.

De natuurdoeltypen die bij het scenario 'ecocentrisme' passen zijn GRUTTO, OTTER en

BLAUWE KIEKENDIEF. GRUTTO is gebaseerd op het princípe van verweving van landbouw en

natuur en OTTER op het verkrijgen van verbindingszones tussen reservaten. Hiervoor is binnen

dit scenario voldoende ondersteunend beleid. Voor de grootschalige als functionele eenheid te
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onderscheiden natuurgebieden wordt het natuurdoeltype BLAUWE KIEKENDIEF geprefereerd
boven ELAND, aangezien dit vooral op het verkrijgen van een grote soortenrijkdom is gericht.
Met genoemde drie natuurdoeltypen zijn alle natuurwaarden van nationale betekenis te
beschermen:
GRUTTO OTTER
- heuvelland
- laagveengebied
- zeekleigebied

rivierengebied
laagveengebied

BLAUWE KIEKENDIEF
- heuvelland
- hogere zandgronden; beekdalen
- rivierengebied
- laagveengebied
- duinen
- afgesloten zeearmen
- getijdegebied

De Grontmtj (1987: 19-211 berekent voor Nederland voor beheer van natuurterreinen een
gemiddeld netto kostenbedrag van 300 tot 900 gulden per ha. Beintema en Rijk (1g88:20)
komen ín hun onderzoek naar de kosten van weidevogelsreservaten tot een netto beheerskos-
tenbedrag van 1331 gulden per ha per jaar. Volgens Hermans (1992: 27]l liggen bij beheer van
natuurgraslanden met zoogkoeien de netto beheerskosten tussen 1000 en 1300 gulden per ha
per jaar en bij beheer met schapen tussen 1400 en 2000 gulden per ha per jaar. Afhankelíjk van
de beheersvorm kunnen de kosten voor beheer van natuurterreinen nogal uiteenlopen.
Verweving van landbouw en natuur via afsluiting van beheersovereenkomsten vergt jaarlijks
gemiddeld zo'n 845 gulden per ha aan budgetaire lasten (Slangen, lgg2a: 348).

7.4.4 Openluchtrecreatie

De overheid zal in het scenario 'ecocentrisme' - vanwege het zware accent op instandhouding
van soortenrijkdom - de functie openluchtrecreatie ruimtelijk zoveel mogelijk gescheiden willen
houden van de functie natuur. Derhalve valt aanleg en beheer van aparte recreatieterreinen van
overheidswege te verwachten.
Het beleid ten aanzien van de functie recreatie legt de nadruk op extensieve vormen. Mogelijk-
heden voor natuurgerichte recreatie worden verkregen door verweving van recreatie en natuur.
Dit kan slechts in beperkte mate, aangezien aan de functie natuur een veel groter belang wordt
toegekend. Landschapsgerichte extensieve recreatie heeft goede kansen. lmmers, relatief
extensieve landbouw komt tot uitdrukking in kleinschalige, afwisselende landschappen (hoge
belevingswaarde door ruimtelijke verscheidenheid).
Voor intensieve recreatie is slechts in beperkte mate plaats in het rurale gebied. Het ruimtelijk
ordeningsbeleid plaatst deze vorm van recreatie zo dicht mogelijk tegen het stedelijke gebied.
Ook de overige recreatie vindt in de centraal stedelijke zone plaats. ln totaal zullen in de periode
tot 2015 naar verwachting ongeveer 5000 ha landbouwgrond ingericht worden voor openlucht-
recreatiedoeleinden.
De Grontmij (1987:34-36) berekent voor Nederland een gemiddeld netto kostenbedrag voor
beheer van intensieve recreatieterreinen van zo'n 3600 gulden per ha per jaar. Uit een
onderzoek van Knoester (1 988: 33) bleek dat beheer van een aantal grote dagrecreatieprojecten
{waarbinnen de natuurbouw een belangrijke rol heeft gespeeld) in de periode 1983-1985
gemiddeld 6500 gulden per ha per jaar kosten.

7.4.5 Wonen

De vraag naar wonen in het landelijk gebied wordt zoveel mogelijk ingeperkt door het overheids-
beleid. Ook in dit scenario zal sprake zijn van een maatschappelijke behoefte aan een uitbreiding
van het aantal woningen met 1 miljoen. Dit zal echter zoveel mogelijk in hoge dichtheden binnen
of in aansluiting op het bestaande stedelijk gebied plaatsvinden: wonen in het landelijk gebied
wordt sterk beperkt. De uitbreiding in het landelijk gebied zal geschieden via de aanleg van
wijken die op bestaande rurale kernen aansluiten (zie subparagraaf 6.5.41. Het streven is
gebundelde deconcenfiatie, waarbij de bevolking geconcentreerd in stedelijke kernen over het
land wordt verspreid. Op deze wijze wordt de druk op andere functies in de Randstad vermin-
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derd. De spreiding van de werkgelegenheid is gekoppeld aan de spreiding van de bevolking. Het
scenario 'ecocentrisme' gaat uit van een lage mobiliteit. Gezien de grondgebruiksontwikkeling
inzake de functie verstedelijking in het verleden (zie tabel 2.10) lijkt een toename van het
woongebied in Nederland met zo'n 40.000 ha landbouwgrond in de periode tot 2015 een

redelijke schatting. Ter vergelijking: de uitbreiding van de woningvoorraad met 2Ooh l= 1

miljoen) zou bij percentueel gelijke uitbreiding van de oppervlakte bebouwd terrein overeenko-
men met 60.000 ha. Genoemde oppervlaktes zijn inclusief de met wonen samenhangende
voorzieningen.

7.4.6 Conclusie

Opvallend in dit scenario is dat het milieubeleid ervoor zorgt dat Nederland op termijn de
grootste moeite heeft om het toegewezen melkquotum vol te melken. De grondprijzen blijven
zeer hoog; enerzijds door de produktierechten die gekoppeld zijn aan grond en anderzijds door
het forse aankoopbeleid van de overheid van landbouwgrond voor de aanleg van bossen,
natuur- en recreatieterreinen. ln totaal koopt de overheid hiervoor in de periode 1993-2015
205.000 ha landbouwgrond op. Daarnaast is er in dit scenario in deze periode 40.000 ha nodig
voor de functie wonen. Dat betekent dat het landbouwareaal met zo'n 245.000 ha zal afnemen.

7.5 Besluit

Het areaal cultuurgrond zal in Nederland - evenals in de rest van de EG - in de toekomst blijven
afnemen. ln het scenario 'ecocentrisme' is de afname van het landbouwareaal het grootst. Van
spontane uitstoot van landbouwgrond in Nederland is overigens in geen van de drie scenario's
sprake. De afname zal vooral een gevolg zijn van de toename van het grondgebruik voor de

functie wonen (inclusief verstedelijking) in scenario A ('alles is mogelijk') en in scenario B

('begrensde vriiheid') en van de toename van het grondgebruik voor (multifunctioneel) bos en

natuur in scenario C ('ecocentrisme'). De financiële consequenties van een omvangrijke
onttrekking van landbouwgrond voor bos- en natuurontwikkeling - zoals in scenario C geschiedt
- zullen, gezien de hoge grondprijzen, aanleg- en inrichtingskosten en beheerskosten, ingrijpend
zijn. De prijzen van landbouwgrond in Nederland zijn in scenario C het hoogst; overigens zullen
ze ook in scenario A en B hoog blijven.

Samenvattend: Scenario A schetst een beeld dat ongetwijfeld het verst van de huidige situatie
afstaat. Van ruimtelijk beleid is geen sprake. Hier wordt ruim baan aan de vrije markt gegeven,

ook bij het gebruik van grond en ruimte, met als gevolg dat de sterke functies zullen domineren.
ln delen van het centraal stedelijk gebied zal de landbouw door stedelijke functies worden
verdrongen; landelijke woonvormen in zeer lage dichtheid nemen daarbij een belangrijke plaats
in. Toch zal de landbouw in Nederland binnen de vrije Europese markt sterk blijven door gebruik

te maken van comparatieve voordelen, waaronder een technologische voorsprong. Daarbij zal zij

niet gehinderd worden door een stringent milieubeleid. Grote, intensief beheerde bedrijven zullen

de regel zi4n. Deze conclusie geldt overigens niet voor de akkerbouw en de hokdieren die op
termijn hun comparatieve voordelen zien verminderen en door de graasdieren en de tuinbouw
zullen worden verdrongen. Natuur- en recreatieorganisaties, niet ondersteund door collectieve
middelen en ruimtelijk beleid, zullen nauwelijks in staat zijn om de bestaande terreinen in eigen

beheer te onderhouden. Gestreefd wordt naar visueel aantrekkelijke natuurtypen; begrippen als
soortenrijkdom zijn hierbij minder relevant. Als dat plaatselijk mogelijk is, zullen zij beheersover-
eenkomsten met marginale, extensief beheerde landbouwbedrijven afsluiten. Zij zullen zich

oriënteren op de goedkopere (akkerbouw)gronden. Extensieve recreatie via recreatief medege-

bruik is hier slechts zeer lokaal mogelijk.
Scenario B kent in vergelijking met scenario A een belangrijker, zij het beperkte, rol toe aan de

overheid, waardoor de landbouw, die weliswaar door inkomenstoeslagen wordt ondersteund,
wordt geconfronteerd met een op onderdelen tamelijk stringent milieubeleid. Het milieubeleid,
uitsluitend gemotiveerd door veiligstelling van de volksgezondheid, zal zich vooral richten op

bescherming van bodem en (grond)water. De gevolgen daarvan kunnen zowel voor de

veehouderij (nitraat) als voor de akker- en tuinbouw {bestrijdingsmiddelen) ingrijpend zijn, vooral
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op de daarvoor gevoelige zandgronden. De hokdieren lijken hier dan ook nog minder overlevings-
kansen te hebben dan in scenario A. Omdat hier milieubeleid gestalte krijgt door heffingen,
subsidies en verhandelbare emissierechten, zullen vooral grote, efficiënt beheerde bedrijven
gaan ontstaan. ln de marge zullen kleinere bedrijven kunnen voortbestaan door beheers-
overeenkomsten aan te gaan met natuur- en recreatieorganisaties die in dit scenario via collec-
tieve middelen worden ondersteund. Voorts zullen natuurorganisaties zich in hun aankoopbeleid
oriënteren op natuurwaarden van internationale betekenis. Omdat verweving tussen landbouw
en natuur en recreatie slechts mogelijk is op basis van vrijwilligheid, er is immers geen
ondersteuning vanuit het ruimtelijk beleid, staan van verweving afhankelijke natuurwaarden als
weidevogels onder druk. Ook in dit scenario zal, door het grotendeels ontbreken van een
ruimtelijk beleid, vrij spel worden geboden aan landelijke woonvormen die tezamen met andere
verstedelijkingsclaims vooral in het centraal stedelijk gebied (centrumzone) ten koste zullen gaan
van agrarisch areaal.
Scenario C lijkt op het eerste gezicht het meest op vooftzetting van de huidige trends, vooral
door het accent op een sterk sturende overheid. Het zeer ingrijpende milieu- en natuurbeleid
zorgt hier echter voor structurele veranderingen. Voor de sterk ondersteunde landbouw brengt
een en ander met zich mee dat het voor de melkveehouderij gereserveerde quotum niet volledig
kan worden benut. De veebezetting gaat drastisch omlaag en er vindt in het algemeen een
sterke extensivering van de bedrijfsvoering plaats. Dit vergroot de mogelijkheid om binnen het
sterk sturende ruimtelijk beleid via functionele verweving de landbouw op natuur, bos en
recreatie af te stemmen. Omdat natuurlijke soortenrijkdom hier hoog in het vaandel staat, zal
bovendien het areaal natuurgebieden fors worden uitgebreid ten koste van het agrarisch areaat.
Van stedelijke claims zal de landbouw hier relatief weinig last ondervinden; het ruimtelijk beleid
zal gericht worden op bundeling van de verstedelijking en het zal het (resterende) agrarisch
areaal zoveel mogelijk veilig willen stellen om de extensivering van het grondgebruik te kunnen
realiseren. De zeer hoge grondprijzen, de grote oppervlakte aan de landbouw te onttrekken
areaal en de benodigde regelgeving gaan in dit scenario gepaard met een omvangrijke collectie-
ve sector.
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AANBEVELINGEN VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

8.1 lnleidinq

De hier beschreven scenario's roepen vanuit een tweetal gezichtspunten vragen op naar nader
onderzoek. ln de eerste plaats is gebleken dat de bouwstenen die nodig waren voor de
constructie van de scenario's slechts gedeeltelijk aanwezig waren. ln de tweede plaats vloeit uit
de drie scenario's, die gezamenlijk de bandbreedte van denkbare ontwikkelingen in het ruraal
grondgebruik opspannen, een groot aantal vragen voort over te verwachten ontwikkelingen en
problemen van maatschappelijke en ruimtelijke aard, alsmede over mogelijke opties voor
overheidsbeleid. ln de beide volgende paragrafen zullen deze kwesties aan de orde komen.

8.2 Onderzoek oericht op bouwstenen voor scenario's

ln hoofdstuk 2 is naar voren gebracht dat het regionaal statistisch materiaal dat nodig is om
trends in het grondgebruik voor rurale functies te kunnen onderkennen, in onvoldoende mate
beschikbaar is. Vooral het ontbreken van consistente meerjarige cijferreeksen van regionaal-
agrarische ontwikkelingen en het regionaal-agrarisch grondgebruik in de landen van de EG, is
ervaren als een belemmering om dergelijke trends te kunnen onderkennen en ze vervolgens te
kunnen analyseren. Hetzelfde geldt a fortiori voor vormen van grondgebruik zoals bosbouw,
natuurcomponenten, openluchtrecreatie en landelijke woonvormen. ln de EUROSTAT-databan-
ken is wel enig materiaal te vinden, maar de gegevens voor verschillende jaren en verschillende
landen zijn niet consistent.
Een probleem dat zich hierbij (ook in Nederland) voordoet, is dat er verschillende regio-indelin-
gen worden gehanteerd voor de statistische weergave van ontwikkelingen in de landbouw, van
ontwikkelingen van andere functies en van daarmee verband houdende maatschappelijke en
fysieke gegevens.

Een tweede onderzoekveld is de verklaring van rurale ontwikkelingen. Om de ontwikkelingen in
het ruraal grondgebruik te kunnen begrijpen en om toekomstverkenningen te kunnen verrichten
is meer onderzoek nodig naar de drijvende factoren voor (veranderingen in) het regionaal ruraal
grondgebruik. ln hoofdstuk 3 bleek, weliswaar op basis van gebrekkig statistisch materiaal, dat
geen van de beschikbare theoretische concepten algemeen geldige verklaringen kon bieden. Het
ligt voor de hand om te veronderstellen dat afhankelijk van tiid en plaats verschillende theoreti-
sche concepten, soms in onderlinge samenhang, werkzaam zijn. Hoe dit ook zij, theorie-
vormend en theorie-toetsend onderzoek lijkt nodig voor een beter inzicht. Vanuit beleidsoogpunt
bezien is het belangrijk te weten hoe het beleid doorwerkt op het ruraal grondgebruik en welke
regionale verschillen zich daarbij voordoen.

Een derde thema is onderzoek naar de betekenis en perspectieven van niet-agrarische werkgele-
genheid en inkomensvorming in het landelijk gebied. Deze functie is in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten, onder meer omdat het ruimtebeslag gering is en omdat hierover weinig
landsdekkende gegevens voorhanden waren. De toekomstige betekenis van deze functie lijkt
sterk afhankelijk van het ruimtelijk beleid, en dit laat de positie van de landbouw voor het
landelijk gebied niet onberoerd. Ook de mogelUkheden van nevenberoepslandbouw zijn hiermee
verbonden. Daarmee is de beleidsrelevantie van dit thema duidelijk.

Een vierde thema wordt gevormd door lange termijn-toekomstverkenningen van het regionaal
ruraal grondgebruik. Uit de verrichte literatuurstudie bleek dat het materiaal op dit punt nog
bescheiden was; daarom moesten binnen de scenario's zo plausibel mogelijke aannames worden
gedaan.
Wat het agrarisch grondgebruik betreft is er behoefte aan verkenningen van lange termijn-ont-
wikkelingen van de verschillende produktierichtingen bij uiteenlopende veronderstellingen over
het te voeren landbouwbeleid, natuur en milieubeleid en ruimtelijk beleid. Specifieke aan-
dachtspunten zijn:
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Landbouw in regio's:
- regionale verschillen in agrarische ontwikkelingen binnen de EG en binnen Nederland op

grond van uiteenlopende maatschappelijk-ruimtelijke en fysiek-ruimtelijke condities en
effecten; regionaal-differentiërende doorwerking van de technologische ontwikkeling op
de groei (en samenstelling) van de agrarische produktie per ha;

- effecten van regionale ontwikkelingen van de agrarische produktierichtingen op milieu,
natuur, recreatie en de leefbaarheid van landelijke gebieden;

- de vraag in hoeverre er zich verschijnselen van voortgaande regionale specialisatie dan
wel parallelisatie zullen gaan voordoen en welke gevolgen dat heeft;

Landbouw binnen agribusinesscomplexen:
- betekenis van voorwaartse en achterwaartse integratie vanuit toeleverende en verwer-

kende bedrijfstakken binnen (geografische) agribusinesscomplexen;
- in aansluiting hierop is eveneens relevant in hoeverre het agribusinesscomplex onder-

zoek, onderwijs en voorlichting zal gaan verzorgen, de landbouwbedrijven daardoor in
een afhankelijkheidsrelatie komen te verkeren en dit selectief op de agrarische bedrijfs-. structuur zal uitwerken;

Agrarische produktierichtingen en bedrijfstypen:
- processen van ontmenging en specialisatie op bedrijfsniveau of daarentegen (in bepaalde

regio's) het ontstaan van gemengde bedrijven mede als gevolg van het milieubeleid;
- concurrentievermogen van agrarische produktierichtingen en bedrijfstypen om grond en

ruimte ten opzichte van andere vormen van grondgebruik zoals wonen, recreatie, natuur
en bosbouw bij een terugtredende overheid.

- verschillen in bedrijfsstijlen, de daarmee verbonden perspectieven en de mogelijkheden
voor koppeling aan andere functies;

Voor andere rurale functies zijn eveneens lange termijn-verkenningen nodig. Het onderzoek zou
zich hier dienen toe te spitsen op de behoefte aan grondgebruik voor natuur, openluchtrecreatie,
multifunctioneel bos en landelijke woonvormen bij uiteenlopende veronderstellingen over de
plaats van het ruimtelijk beleid en het relevante sectorbeleid en over de kosten van verschiilende
vormen van beheer.

Een vijfde thema tenslotte betreft het verrichten van regionale verkenningen naar de ontwikke-
lingen van het agrarisch areaal in Europa. ln deze studie kon, onder meer door gebrek aan
gegevens, slechts een beperkte aandacht worden gegeven aan het Europese schaalniveau.
Hoewel in geen van de hiervoor beschreven scenario's in Nederland het agrarisch areaal
dramatisch afneemt, is dit voor andere delen van Europa allerminst denkbeeldig (zie 'Grond voor
keuzen' WRR, 1992b). Verkenningen als hier bedoeld kunnen worden toegespitst op de
volgende vragen:
- Waar en in welke mate kan men in Europa nu reeds landverlating en sterke agrarische

extensivering waarnemen?
- Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor natuur, landschap en leefbaarheid van

de betreffende regio's?
- ln hoeverre worden deze verschijnselen beïnvloed door het huidige EG-landbouwbeleid

en het overig beleid met betrekking tot landelijke gebieden?
- Zin er beleidsinstrumenten binnen het landbouwbeleid en het overig beleid voor het

landelijk gebied die deze ontwikkelingen in een gewenste richting kunnen sturen?
Met behulp van dit materiaal en de andere hiervoor genoemde bouwstenen voor scenario's
kunnen vervolgens toekomstverkenningen worden verricht waarin antwoorden worden gezocht
op de vraag hoe met mogelijk omvangrijke agrarische grondoverschotten kan worden omge-
gaan. Grofweg lijken er drie alternatieven:
- Vormen van zeer extensief agrarisch grondgebruik (bijvoorbeeld extensieve rundvee- of

schapenhouderij).
- Niet-agrarische functies die specifiek beheer vragen {bijvoorbeeld bij ecologische

potenties of ter voorkoming van degradatie van het natuurlijk potentieel).
- Het (weer) ontstaan van 'woeste gronden' die nauwelijks (jacht) of geen functie

vervullen en geen specifiek beheer vragen.
Het is duidelijk dat deze mogelijkheden regionaal sterk uiteen zullen lopen. Een interregionale
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analyse ligt daarom in de rede. Een aanpak via scenario's lijkt gewenst onder meer om de

mogelijkheden van verschillende beleidsopties na te kunnen gaan.

8.3 Onderzoek naar kansen. bedreioinoen en beleidsooties oo basis van scenario's

8.3.1 Algemeen

De scenario's inzake het ruraal grondgebruik geven allereerst aanleiding tot het doen van

onderzoek naar mogelijke aangrijpingspunten voor beleid met betrekking tot de volgende proces-

sen in landelijke gebieden:
- groei en samenstelling van de agrarische produktie;
- intensivering en extensivering van de agrarische produktie;
- concentratie en spreiding van de agrarische produktie en van andere rurale functies;
- scheiding en verweving van functies;
- instandhouding en ontwikkeling van functies.
Gezien de regionale verschillen die zich op deze punten voordoen lijkt een interregionale analyse

op verschillende schaalniveau's (nationaal en internationaal) voor de hand te liggen. Daarbij

dient tevens onderzocht te worden welke financiële, economische en ruimtelijke effecten de

verschillende beleidsopties zouden hebben.

8.3.2 Scenario A: 'alles is mogelijk'

Binnen dit scenario is van overheidsbeleid nauweliiks sprake. Onderzoek gericht op voorberei-

ding en/of toetsing van overheidsbeleid lijkt hier dan ook niet aan de orde. Niettemin kunnen

resultaten van onderzoek informatief zijn voor zowel (landbouw)organisaties als overheids-
instellingen en politieke organen om de mogelijke consequenties te kunnen overzien van stappen
in de richting van een vrije markt-situatie en een gedurfde grondhouding. De centrale vragen die

dit scenario oproept zijn derhalve: Welke maatschappelijke en ecologische gevolgen heeft
loslaten van relevant overheidsbeleid op rurale grondgebruiksontwikkelingen? Ziin deze

aanvaardbaar? (Overigens kan dit scenario - juist vanwege de afwezigheid van inhoudelijk
relevant overheidsbeleid - tevens bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de feitelijke impact
van dat beleid op rurale ontwikkelingen)
ln dit scenario zijn dus de landbouw en de overige functies overgeleverd aan het spel van de

'vrije markt'. Daarbij worden grote risico's gelegd bij milieu en natuur. Verkenningen naar te
verwachten problemen rond de agrarische ontwikkeling en het milieu lijken in die situatie zeker
gewenst. Dergelijke toekomstverkenningen zijn hiervoor al genoemd.

Het is evenwel mogelijk dat het geschetste scenario ook perspectieven kan bieden op de

oplossing van een aantal huidige problemen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de intensieve
veehouderij binnen de dan ontstane marktverhoudingen in Nederland geen toekomst meer heeft

en dat delen ervan uitwijken naar andere landen danwel grondgebonden worden. Dit zou

weliswaar serieuze maatschappelijke en economische problemen teweeg kunnen brengen, maar

mogelijk tegelijkertijd ook een stap in de richting van een meer duurzame landbouw kunnen

inhouden. Probleemverkennend onderzoek lijkt hier zinvol, zowel vanuit beleidsoogpunt als

vanuit een meer algemene maatschappelijke optiek.
Een derde interessant thema is het volgende. ln agrarische regio's met nijpende milieuproblemen
is sanering waarvoor een maatschappelijk draagvlak bestaat, buitengewoon kostbaar. Een

ruimtelijk beleid dat in plaats van het agrarisch areaal te beschermen de krachten van de

grondmarkt volgt, zou andere, economisch krachtige functies {wonen, niet-agrarische bedrijvig-

heid, intensieve recreatie) de gelegenheid kunnen bieden agrarische produktieruimte op te
kopen. Daarmee zou de markt de sanering betalen. Onderzoek op dit zeer gevoelige terrein zou

zowel de mogelijkheden als de bedreigingen van een dergelijke strategie in een of meer

proefgebieden kunnen verkennen.
Een vierde, hierbij aansluitend, thema is onderzoek naar de maatschappelijke behoefte aan

landelijke woonvormen in zeer tage dichtheid, voorzover deze zich bij het ontbreken van enig

ruimtelijk beleid op dit punt zou kunnen manifesteren. Naast aan financiële aspecten dient bij dit
gevoelige onderwerp vooral aandacht te worden besteed aan ruimtelijke en landschappelijke
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aspecten van dergelijke woonvormen.
Als een laatste thema voortkomend uit dit scenario zou kunnen worden genoemd onderzoek
naar de uitwerking van het beschreven systeem van de uitgifte van milieuvergunningen, zoals
vervuilings- of emissierechten. Hier kan de vraagstelling worden gericht op mogelijkheden om
met een dergelijk systeem tot reductie van emissie te komen voor agrarische produktierichtingen
in een regionale context. Relevante vragen zijn hier:
- Bij welke priizen zal er bij een gegeven hoeveelheid toelaatbare emissie evenwicht zijn

op de markt van emissierechten (een vraag die bij scenario B ook van belang is)?
- Welke agrarische produktieÍichtingen en bedrijfstypen hebben dan de meest danwel

minst gunstige vooruitzichten?
- Welke regio's hebben dan de meest danwel minst gunstige vooruitzichten?

8.3.3 Scenario B: 'begrensde vriiheid'

Ook in dit scenario is de rol van de overheid beperkt. Omdat hier plaats is voor subsidiëring en
heffingen als correcties op het functioneren van de markt en een bezonnen grondhouding ten
aanzien van duurzaamheid wordt ingenomen, is de geschetste ontwikkeling minder extreem.
Een groot verschil met de huidige situatie is het feitelijk ontbreken van een ruimtelijk facetbeleid
en het verdwijnen van prijsondersteuning en quotering als vormen van landbouwbeleid.
De centrale onderzoekvraag die uit dit scenario naar voren komt is in hoeverre sturing via de
markt tot een aanvaardbare ontwikkeling van het grondgebruik voor diverse rurale functies kan
leiden. Onderzoek in paragraaf 8.2 genoemd naar lange termijn-ontwikkelingen van verschillende
vormen van ruraal grondgebruik als gevolg van de hier gehanteerde beleidsveronderstellingen,
zou hier mogelijk een antwoord op kunnen geven. Specifieke aandachtspunten zijn:
- Welke perspectieven hebben de agrarische produktierichtingen in Nederland bij een

stelsel van niet-produktgebonden, grondgebonden inkomenstoeslagen en een beperkte
rol van de overheid met betrekking tot de technologische ontwikkeling?

- Kan met behulp van milieu-samenwerkingsverbanden en verhandelbare vervuilingsrech-
ten in de praktijk tot emissiebeperking in de landbouw worden gekomen?

- Wanneer, zoals binnen een bezonnen grondhouding, ernstig wordt gemeten aan risico's
voor de volksgezondheid en daarom nitraatverontreiniging van grondwater met het oog
op (toekomstige) drinkwaterwinning dient te worden voorkomen, voor welk deel van het
agrarisch areaal dienen dan emissiebeperkende maatregelen te worden genomen? Kan
dit door heffingen worden bereikt? Hoe hoog zouden de heffingen dan moeten zijn?

- Als vormen van regelgeving vanuit het ruimtelijk beleid zouden ontbreken, in hoeverre
zouden dan belangenverenigingen ten aanzien van natuur, recreatie, bos en wonen de
vervulling van deze functies kunnen realiseren en in welke mate zou dan subsidiëring
door de overheid nodig zijn?

8.3.4 Scenario C:'ecocentrisme'

Vertoont de sterk sturende overheid in dit scenario veel overeenkomst met de huidige taakop-
vatting van de overheid, de no-regret grondhouding ten aanzien van duurzaamheid roept een
beeld op dat sterk van het huidige afwijkt. De druk die hier wordt gelegd op de maatschappelij-
ke organisatie om tot beteugeling van de landbouweconomische dynamiek te komen is groot.

De overheid staat hier voor de opgave om een aanpassing van de landbouw te bewerkstelligen
aan de draagkracht van het milieu, waarmee immers zo weinig mogelijk risico's worden
genomen, en aan de voorwaarden van de natuur, die immers als kwetsbaar wordt beschouwd.
Waar hier weinig a priori vertrouwen in individuele vindingrijkheid bestaat, komt een sterke
nadruk te liggen op door de overheid te stellen randvoorwaarden aan de bedrijfsvoering via
regelgeving, vergunningen, subsidies, heffingen en actief ingrijpen. Ruimtelijk gezien bestaat er
een voorkeur voor verweving van functies, hetgeen veelal gepaard zal gaan met regelgeving tot
op het bedrijfsniveau. De centrale vragen die dit scenario oproept zijn: Welke maatschappelijke
gevolgen heeft het geven van voorrang aan ecologische waarden bij de inrichting van het
landelijk gebied? Zijn deze op te brengen?
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Om niet op te grote maatschappelijke weerstand te stuiten en acceptatie van beleid te bereiken
zal de inzet van instrumenten zorgvuldig dienen te worden voorbereid. Daarvoor zullen allerlei
vormen van planning en coördinatie nodig zijn. Gezocht zal worden naar planningsmethoden die
acceptatie van beleid kunnen bevorderen, bflvoorbeeld via participatie van direct betrokkenen. ln
het algemeen zal een zekere decentralisatie van regelgeving gewenst zijn vanuit een oogpunt
van democratische controle en stuurbaarheid.
Specifieke aandachtspunten voor onderzoek zijn:
- Welke randvoorwaarden dienen te worden gelegd aan de agrarische produktie op basis

van een minimaal milieurisico en prioriteit voor natuurlijke soortenrijkdom? Welke
regionale verschillen doen zich hierbij voor?

- Welke financiële, economische en ruimtelijke consequenties zijn daaraan nationaal en
regionaal verbonden; wat zijn de gevolgen voor de inkomensverdeling?

- ln hoeverre bieden sommige thans voorkomende vormen van bedrijfsvoering goede
perspectieven om te kunnen voldoen aan de strenge milieurandvoorwaarden? ln
hoeverre zijn er vormen van verweving denkbaarT Welke regionale verschillen doen zich
hierbij voor?

- Hoe kunnen planning en beleid, ten aanzien van landbouw, ruimte en milieu worden
geïntegreerd en op elkaar worden afgestemd, zodat een grotere mate van effectiviteit
mogelijk is? (zie bijvoorbeeld de huidige projecten in het kader van het geïntegreerde
gebiedsgerichte ruimtelijk beleid en milieubeleid, ofwel het ROM-beleid)

- ln hoeverre draagt participatie van betrokkenen in de planvorming voor landbouw, milieu
en natuur bij aan acceptatie van beleid?

- Zijn er bij globale sturing door de centrale overheid decentrale vormen van planning en

beleid mogelijk op dét schaalniveau dat relevant is voor de belangrijkste relaties tussen
maatschappelijke activiteiten en de kwaliteit van milieu en natuur?
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Bijl.age 2.1 oppervtakte cuttuurgrond, totaal en naar bouwptan, in de EG 9 (oppervtakte in 1000 ha)

1950 1958 1968 1980 1989 groeivoet '1950-1989'

Tot.opp. cuttuurgrond 98749

Bouwland 53105
Haarvan:

- Granen (exct.rijst) 25672
- Hakvruchten (exc[.

voederbieten) 5893
- Groenvoeder (inct.

voederbieten) 14887

tleiden,/bt i jv. gras Iand 40985

Bl. i jvende teetten 4659

100112 97385

53253 49755

2631? 26609

5558 4065

't575? '.13986

42066 42793

tr79t, 1892

93089 91124 1)

462'.t0 43610 1>

26578

3258

12585

41423

5127

24791

2836 2)

12417 2)

39331 1 )

4963 3)

-0.2%

-0,5%

-0.1%

-2,0%

-0,5%

-0,1%

0,2%
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'l) 1988-
2) 198ó.
3) 1987.

Bijl.age 2.2 AantaI agrarische bednijven, totaat en per hoofdproduktierichting, in de EG-9 (aantat in
1000-tatten)

1966/67 1970/71 1975 1983 1987 groeivoet' 1970/71 -1987'
t 1975-1987t

Ïot.aant. agr. bedr.

Akkerbouw
Haarvan:

- Granen

Tui nbouu

Bt i jvende teetten

Graasdi enen
braa rvan:

- ile I kvee

varkens en ptuimvee

Combinaties van gelassen --

Veeteett-combinaties

Comb. gewassen-veeteett

6638,4 5835,0

1049,3

406,1

125,8

1 098,0

1583,4

786,7

86,3

619,1

463,0

781 ,4

5557,0

1127,6

497,3

1 19,8

1371 ,6

1491,0

721 ,3

fr,3

541 ,9

228,9

526,5

5263,9

1164,5

427,6

113,2

1304,5

1395,7

610,1

80,4

486,7

218,0

478,5

-1,4%

0,9"4

0,4%

'0,9%

1,4%

-1,0%

-2,'l%

'0,6%

-?,0%

-6,1%

-4,0'À

Bron: Eurostat, diverse jaren.

Bijl,age 2.3 OppervLakte cuttuurgrond, totaal en naar bouuptan, in Betgië (opPervtakte in 1000 ha)

1950 19ó0 1970 1980 1989 groeivoet '1950-1989t

Tot.opp. cuttuurgrond 1799

Boultand 987
raarvan:

- Granen (exct.rijst) 533
- Hakvruchten (exct.

voederbieten, 161
- Groenvoeder (inct.

voederbieten) 202

lleiden/bt i jv.grasland 760

Btijvende teetten 51

1716

910

525

145

142

769

37

1599

834

466

145

132

749

2?

1447

744

391

163

151

666

15

1363

711

350

151

176

615

16

-0,7/"

-0,8%

-1,',\%

'0,2%

-0,4"/.

'0,5%

-2,9%

Bron: Eurostat, divèrse jaren.



L3I

Bijl,age 2.4 AantaI agrarische bedrijven, totaaI en per hoofdproduktierichting, in BeLgië (aantal. in
1000-tal. Len)

1966/67 1970/71 1975 1983 't987 groeivoet, 1966/67- 1987,
,1975-1987,

Tot.aant. agr. bedr. 214,8

Akkerbour
Haarvan:

- Granen

ïuinbour

Btijvende teetten

Graasdi eren
Haarvan:

- Helkvee

Varkens en pIuimvee

Cornbinaties van genassèn --

VeeteeI t-combi nat i es

CorË. gexassen-veeteeI t

184,0 138,1

12,8

1,7

8,2

5,9

53,0

19,8

9,1

6,9

17,3

23,9

102,6

9,2

1rg

9,0

3,5

46,7

21 ,0

5,7

3,9

8,9

15,1

92,6

10,5

1,7

8,0

3,0

40,4

18,0

5,2

3rg

6,6

15 ,0

-4,0%

-1,6%

0,0'/"

'0,2%

-5,5%

-2,2%

-0,8%

-4,67.

-4,8%

-7,7%

-3,8'/.

Bron: Eurostat, diverse jaren.

Bijtage 2.5 oppervtakte cuttuurgrond, totaat en naar bourptan, in Denemarken (oppervl.akte in Í000 ha)

1950 Í958 1968 1980 groeivoet' 1950-'1989'

Tot.opp. cuttuurgrond 3167

Bountand 2688
Haarvan:

- Granen (exct.rijst) 1277
- Hakvruchten (exct.

voederbieten) 447
- Groenvoeder (inct.

voederbieten) 845

Lleiden/blijv.grasland 461

Btijvende teetten 18

3129

2744

1392

446

811

371

14

300ó

2683

1689

214

66

308

16

2905

?640

181ó

126

529

252

14

2785

2555

1573

103

440

219

11

-0,3%

-0,1%

0,5%

-3,TÀ

-1 ,TÀ

-'l ,9%

-1,3%

Bron: Eurostat, diverse jaren.



r_39

Bijtage 2.ó AantaI agrarische bedrijven, totaaI en per hoofdproduktierichting, in Denemarken (aantat
in 1000-ta[ [en)

1966/67 1970/71 1975 1983 1987 groeivoet, 1970/71 -1987,
,1975-1987,

Tot.aant. agr. bedr.

Akkerbouw
Haarvan:

- Granen

Tuinbouw

BLijvende teeIten

Graasdi eren
lraarvan:

- tletkvee

Varkens en ptuirvee

ConÈinaties van gelrassen --

Veeteett-corËi nat i es

Comb. gexassen-veeteet t

146,0 132,3

46,0

27,4

3,1

1,6

22,4

18,7

1r0

7,8

18,7

31 ,5

98,7

39,2

23,0

2,2

1,0

?1 ,3

19,6

3,5

4,1

614

21 ,1

86,9

37,9

14,8

1,8

0,8

16,9

15,4

4,9

2,9

4,6

17,3

-3,1%

-1,6%

-5,0%

-4,4%

-5,6%

'2,3%

-1,67.

't1,0%

'7,9%

-11 ,01A

-4,9y"

Bron: Eurostat, diverse jaren.

Bijtage 2.7 Oppervtakte cuttuurgrond, totaaI en naar bouxplan, in (t,est-)Duitsl.and (oppervtakte in
1000 ha)

1960 1970 1980 1989 gnoeivoet t1950-1989'1950

Tot.opp. cuttuurgrond 14254

Bouuland 8/,63
Haarvan:

- cranen (exct.rijst) 4840
- Hakvruchten (exct.

voederbieten) '1459
- Groenvoeder (inct.

voederbieten) 1828

lleiden/bl. i jv. grastand 5264

Btijvende teetten 1l+7

14222

8347

1906

1114

1400

5705

't70

't3578

7876

5184

942

1159

5500

203

12248

7264

5210

662

1157

4754

179

1 1885

7265

4639

589

1?61

t+407

18/t

-0,5%

-0,4%

-0,1%

-2,3'/"

'0,9%

-0,5%

0,6%

Bron: Eurostat, diverse jaren.



Bijtage 2.8 AantaI
( aanta I

140

agrarische bedri jven, totaaI en per hooÍdproduktierichting,
in 1000-tal. Len)

in (tJest-)DuitsIand

1966/67 1970/71 1975 1983 1987 groeivoet' 1966/67' 1987'

' 1975-1987'

Tot.aant. agr. bedr. 1246,0

Akkerbouw
lraa rvan:

- Granen

Tui nbouw

Btijvende teetten

Graasdieren
Haarvan:

- l,letkvee

varkens en ptuimvee

ConËinaties van geHassen --

Veeteett-combinaties

Cor{c. gexassen-veeteett

1074,6 907,9

127,3

37,9

17,0

49,'l

257,1

166,4

17,6

56,1

150,8

232,5

767,6

128,6

52',8

14,3

53,5

283,9

197,0

17,7

37,0

78,3

154,2

705,1

133,9

51,0

14,2

51,5

?63,0

181 ,3

13,8

32,3

55,5

111,0

-2,T4

0 
'lt%

2,5%

-1,5i4

0,4%

0,2%

0,7/.

-2,0%

-4,5%

'8,0%

'4,1%

Bron: Eurostat, diverse jaren.

Bijtage 2.9 Oppervtakte cuttuurgrond per regio in (llest-)Duitstand (oppervtakte x 1000 ha)

1975 1979/80 1983 1987 groeivoet '1975-1987'

([Jest- )DuitsIand totaaI

Sch teswi g- Hotstei n

N i edersachsen

lrlordrhei n-l,lestf a Ien

Hessen

RheinIand-PfaIz

Baden-tlUrttemberg

Bayern

Saartand

HarËurg, Bremen und Bertin

12398,6

1119,0

2756,5

1713,9

827,6

783,6

1548,5

3538,4

81 ,9

29,2

1101,4

2749,6

1670,8

797,1

760,3

1532,1

3495,6

76,2

29,2

1 081 ,5

2720,4

1606,7

769,4

735,8

1492,0

3424,8

65,0

27,'l

1096,2

2713,1

1 580,0

Tn,0

710,1

1475,3

3399,5

65,1

26,8

-0,4ï"

-0,2%

-0,1%

-0rfl

-0,5ï"

-0,8%

-0,4%

-0,37.

-1 ,9%

-0,7'/"

12?12,0 11923,0 11843,0

Bron: Eurostat, diverse janen.



Bijtage 2.10 Oppervtakte cuI tuurgrond,
1000 ha)

L4L

totaaI eh naar bourptan, in Frankrijk (oppervtakte in

19601950 1970 1949 groeivoet '1950-1989'

Tot.opp. cuttuurgrond 33312

Bouxtand 19',t37
raarvan:

- cranen (exc[.rijst) 8724
- Hakvruchten (exct.

voederbietenl 1953
- Groenvoeder (inc[.

voederbieten) 5865

tleiden/bt i jv. grastand 12279

Btijvende teetten 1896

34407

19498

9196

1866

6711

13063

't861

33127

17394

9400

1076

5376

13934

1657

31843

17261

9887

918

5151

12851

't426

30690

17669

9419

629

4644

1 1565

1224

-0,2%

-0,27.

0,2%

-2,9ï.

-0,6%

-0,2%

-1 ,1%

Bron: Eurostat, diverse jaren.

Bijtage 2.11 AantaI agrarische bedrijven, totaaI en per hoofdproduktierichting, in Frankrijk
(aantaI in 1000-tal.Len)

1966/67 1970/71 1975 19871983 groeivoet' 1966/ 67 - 1987 t
t 1975-1987'

Tot.aant. agr. bedr.

Akkerbouw
Haarvan:

- Granen

Tui nboun

Btijvende teetten

Graasdi eren
Haarvan:

- l4elkvee

varkens en ptuilvee

1 708,0 't587,6 1315,'l

154,7

813

35, 1

?13,1

545,6

303,4

11,4

82,2

97,6

174,3

1129,6

177,1

fr,9

30,3

179,5

494,2

239,8

14,5

54,6

49,3

125,8

981,8

175,7

61 ,9

22,?

142,2

373,1

1&,0

12,8

8,1

67,1

115,9

-2,7/.

1,1%

-0,8%

-3,ra

-3,3%

-3,1%

-r ro%

1,0%

'1 ,0Y,

'3,1%

-3,37"

Cormbinaties van gelassen --

VeeteeI t-combi nat i es

ConË. genassen-veeteelt

Bron: Eurostat, diverse jaren.



Bijl,ase 2.12

L42

Oppervlakte cuttuurgrond per regio in Frankrijk (oppervtakte x 1000 ha)

1975 1979/80 1983 1987 groeivoet,1975-1987t

Frankrijk totaaI

ite de France

Champagne

P i cardi e

Haute-Normandi e

Cent re

Basse-Normandi e

Bourgogne

Nord

Lorra i ne

Atsace

F ranche- Comté

Pays de [a Loire

Bretagne

Poi tou-Charentes

Aquitaine

Midi -Pyrènées

L i mousi n

Rhóne-Atpes

Auvergne

Languedoc

Provence-Cöte d'Azur

Corse

29463,6 29278,0

602,9

1568,3

1374,5

822,8

2495,1

1361 ,'l

1829,0

898,5

1129,8

332,8

718,3

2431,3

1886,8

1847,3

1600,1

2465,6

932,9

1715,3

1528,7

1 090,6

704,6

127,5

600,7

't560,7

136'.t,7

823,5

251?,6

1375,8

1798,9

896,3

1125,1

337,4

691 ,'.|

2419,2

1861,4

1828,7

1579,1

2471 ,3

920,1

1715,2

't597,4

1056,4

622,7

122,8

28770,0

586,1

1 553, 0

1348,8

913,4

2479,5

1368,6

1778,3

874,5

1106,9

342,5

691 ,9

2376,7

't839,0

1782,3

1517,0

?454,6

889,ó

1650,0

1558,9

10?6,5

614,9

116,5

28058,0

576,8

1541 ,7

1336,9

801,3

2457,8

13?6,0

1752,1

843,7

1 085,6

341 ,2

661 ,2

?294,1

1774,5

1769,4

1480,1

?379,8

872,6

1591 ,9

1474,6

997,8

593,0

I06,0

-0,4%

-0,4%

-0,1%

-O,Z%

-0,2%

-0,1%

'0,2'À

-0,4ia

-0,5'À

-0,3%

0,2%

-0,7À

-0,5%

-0,5%

-0,4%

-0,6%

-0,3%

-o,614

-0,67.

-0,3%

-0,fl

'1,4%

'1,5%

Bron: Eurostat, diverse jaren.



Bijl.age 2.13

143

oppervtakte cuttuurgrond, totaaI en naar bouwptan, in Iertand (oppervtakte in 1000

ha)

19581950 1968 1980 1989 groeivoet t1950-1989'

Tot.opp. cuttuurgrond 4ó88

Bourtand 1300
Haarvan:

- cranen (exct.rijst) 448
- Hakvruchten (exct.

voederbieten) 249
- Groenvoeder (inct.

voederbieten, 592

tleiden/bt i jv.srastand 3384

Btijvende teetten 5

4717

1254

481

205

5ó0

3458

5

4803

999

363

141

482

3801

3

5706

1000 2)

406

80 3)

578 3)

4713 2'

34>

5697 1'

1029 1 )

345

70

567 1)

4666 1)

2',t)

0,5%

-0,6%

-orfl

-3,2%

-0,1%

0,8%

-2,411

Bron: Eurostat, diverse jaren.
1) 1988.
2) 1975.
3) Eigen schatting.
4> 1979.

Bijtage 2.14
(aantaI in í000-tatten)

AantaI agranische bedrijven, totaaI en per hoofdproduktierichting, in Iertand

1966/67 1970/71 1975 1983 1987 groeivoet '1975-1987'

Tot.aant. agr. bedr.

Akkerbouu
llaarvan:

- Granen

Tuinbour

BLijvende teetten

Graasdi eren
Haarvan:

- l.letkvee

varkens en ptuiÍnvee

CorÈinaties van gerassen --

Veeteett-combi nati es

Conlo. gerassen-veeteet t

228,0

6,1

2,8

0,7

0,3

193,5

57,1

118

0,7

4,2

11 ,7

221 ,1

9,6

4r2

0,1

0,1

176,5

59,3

1,4

0r5

1,9

12,2

217,0

9,2

3,7

0r1

0,?

196,3

54,9

1,3

0,5

0,8

716

-0,4y"

3,5%

?,3%

-15,0%

-3,3iA

0,17.

-0,3%

-2,7/"

-2,8%

-12,9%

-3,5%

Bron: Eurostat, diverse jaren.



Bijtase 2.15

t44

Oppervtakte cuttuurgrond, totaaI en naar bouwptan, in Itatië (oppervtakte in 1000
ha)

Í950 1960 1970 1980 1989 groeivoet,1950-1989,

Iot.opp. cuItuurgrond 19537

Bourtand 12149
Haarvan:

- Granen (excl..rijst) 6517
- Hakvruchten (exct.

voederbieten) 480
- Groenvoeder (inct.

voederbieten) 2930 1,

lJeiden/bL i jv.srastand 5074

Btijvende teetten 2314

19940

12309

6165

531

3384

5005

2626

19324

11379

5501

503

3302

5166

2749

17879

9387

4667

442

2823

5126

3300

17215

8917

4354

412

2416

/r883

33?5

'0,3%

'0,8%

-1,0%

-0,.1'/"

'0,6'A

-0,1%

0,9%

Bron: Eurostat, diverse jaren.
1 ) 1955.

Bijl.ase 2.16
(aantaI in 1000-tat ten)

AantaI agrarische bedrijven, totaaI en per hoofdproduktierichting, in Itatië

't966/67 1970t7'.1 1975 1983 1987 groeivoet' 1966/67 - 1987 t
,1975-1987,

Tot.aant. agr. bedr. 2980,5

Akkerbouw
ltaa rvan:

- Granen

Tui nbour

BI i jvende teetten

Graasdi eren
Haarvan:

- liletkvee

Vankens en ptuimvee

CorÈinaties van gelrassen --

Veeteet t-combi nat i es

Comb. gerassen-veeteett

2849,9 ?664,2

646,0

248,6

29,8

915,9

269,6

1 06,0

22,5

454,9

152,1

271 ,3

2832,4

706,5

318,8

36,0

1124,2

261 ,2

92,7

11 ,9

432,1

72,3

17'.t,3

2784,1

733,2

27?,5

39,8

1096,5

291 ,5

96,7

19,1

366,1

70,5

157,3

-0,3"À

1,1ï.

0,8%

2,4%

2,57"

0,fl
-0,8%

-1,47.

-1,8%

'6,2%

-4,4%

Bron: Eurostat, diverse jaren.



Bijtage 2.17

L45

Oppervl.akte cuttuurgrond per regio in ltatië (oppervtakte x 1000 ha)

1975 1979t80 1985 1987 groeivoet '1975-1987'

Itatië totaaI

P i emonte

vaI D'Aosta

Lonöardi a

Veneto

Friuti-Venezia Giutia

Liguria

Emitia Romagna

ïoscana

Urdrr i a

l.larche

Lazi o

Àbnuzzi

[|o I i se

Canpani a

Pugtia

Basiticata

Catabria

Sici tia

Sardegna

Botzano Bozen

Trento

16485,5 15831 ,0 15562,0 15540,0

1217,9

94,9

1174,0

930,1

2U,1

129,2

13?4,7

1 033,9

403,5

597,1

923,6

565,1

263,1

762,6

1491 ,8

639,5

795,4

1799,4

1&3,7

257,6

154,2

113,7

1272,4

Í 008,2

424,0

563,3

8/.5,1

526,0

263,5

728,9

639,4

752,7

1722,1

1453,5

258,3

149,1

103,3

1263,1

968,4

413,9

566,2

852,7

541 ,4

253,9

685,2

612,2

707,9

't650,1

1433,8

253,6

144,8

1194,1

97,9

1112,2

908,4

267,5

108,7

1256,6

967,8

414,0

561 ,2

851 ,7

540,6

253,4

6U,1

1486,6

611 ,5

705,0

1664,7

1432,8

252,3

143,6

-0,5y.

-0,2%

0,3%

-0,2%

-0,2y.

'0,5%

-1,4"/,

-0,4%

'0,5%

O,Z%

-0,5%

-0,7/.

'0,4%

-0,3%

-0,9%

-0,0%

-0,4%

'1 ,0"4

-0,6%

-1,1%

-0,2%

'0,6%

1224,3 1194,5

93,8 98,2

1150,6 1145,5

906,1 912,5

2éÉ,8 268,5

1469,0 ',1192,0

Bron: Eurostat, diverse iaren.

Bijtage 2.18 Oppervtakte cuttuurgrond,
1000 ha)

totaal en naar bouwptan, in Luxendrurg (oppervtakte in

1950 197019ó0 1980 1989 groeivoet '1950-1989'

Tot.opp. cuttuurgrond 144

Bourtand
raarvan:

81

- cranen (exct.rijst) 53
- Hakvruchten (exct.

voederbieten) 8
- Groenvoeder (inct.

voederbieten) 16

hJeiden/bLijv.grastand 61

BLijveMe teetten 2

141

75

51

6

15

65

2

135

65

45

3

15

69

1

130

57

40

1

15

71

2

126

56

34

1

18

69

1

-0,3%

-0,9y.

-1,17,

-5,214

o,3%

0,3%

-1,8%

Bron: Eurostat, diverse jaren.



Bijl.age 2.19 Aantat agrarische bedr-i jven,
(aantaI in 1000-tatten)

1,46

totaaI en per hoofdproduktierichting, in Luxemburg

1966/67 1970/71 1975 1983 1987 groeivoet, 1966/67- 1987,
,'1975-'t987'

Tot.aant. agr. bedr.

Akkerbour
L'aarvan:

- Granen

T-ui nbour

B[íjvende teetten

Graasdi eren
Haarvan:

- Metkvee

Varkens en p[uimvee

816 7,6 612

0,2

0,1

0r1

0,9

3,4

1,?

0r0

0r1

0,7

0,9

416

0r2

0,1

0r1

0,8

2,0

0,9

0,0

o16

0,6

0,0

4,2

0,3

0,2

0,1

0,7

2,2

1,4

0,1

0,1

012

0,6

-3,4%

3,4%

5,9À

0,0%

-2,1%

-3,6%

1,3%

@%

0,0%

-9,9%

-3,3%

Combinaties van geh,assen --

Veeteett-combinaties

Comb. geuassen-veeteett

Bron: Eurostat, diverse jaren.

BijLage 2.20 Oppervtakte cuttuuFgrond,
1000 ha)

totaaI en naar bour.tptan, in Nedertand (oppervlakte in

1950 1960 1970 1980 1989 groeivoet ,1950-1989,

Tot.opp. cuttuurgrond 2344

Bouwland 1009
Haarvan:

- Granen (exc[.rijst) 495
- Hakvruchten (exct.

voederbieten) 246
- Groenvoeder (incl.

voederbieten) 120

tlei den,/bl. i jv. gras t and 1252

Etijvende teelten 82

2323

993

512

212

99

1260

70

2205

832

364

263

71

1326

50

2027

8?7

224

294

182

1160

36

2019 1)

899

203

289

243

1067

37

-0,4%

-0,3%

-2,3%

0,4%

1,8%

'0,4%

'2,0%

Bron: Eurostat, diverse jaren,
1 ) 1988.



BijLage 2.2Í AantaI agrarische bedri jven,
(aantaI in 1000-tat l,en)

L47

totaaI en per hoofdproduktierichting, in Nedertand

1966/67 1970/71 1975 1983 1987 groeivoet,1966/67-1981,
,1975-1987,

Tot.aant. agr. bedr. 247,0

Akkerboun
Haarvan:

- Granen

Tui nbour

BLijvende teeIten

Graasdi eren
Haarvan:

- iletkvee

Varkens en p[uimvee

CorÉinaties van gelassen --

VeeteeIt-corÈinaties

Coob. gerassen-veeteett

184,6 162,6

17,3

0,5

20,0

6,7

81 ,4

61 ,4

11 ,3

316

13,2

8,9

Í39,5

15,9

0,5

20,2

6,0

67,8

48,7

12,0

4,0

6rg

519

132,0

17,3

0r3

18,9

5r7

59,7

41 ,Z

13,5

3,2

7,5

613

-3,0"À

0,01(

-4,2'A

'0,5À

-1,3%

-2,6"/.

-3,3%

'l ,5'A

-1,0%

-4,6iA

-z,T/"

Bron: Eurostat, diverse jaren.

Bijtase 2.22 Oppervtakte cultuurgrond, totaat en naar bourptan, in het verenigd Koninkrijk
(oppervtaktè in Í000 ha)

1950 1958 1968 1980 1989 groeivoet ,1950-1989t

Tot.opp. cuttuurgrord 19524

Bourtand 7290
Iaarvan:

- Granen (excL.rijst) 3350
- Hakvruchten (exct.

voederbieten) 888
- Groenvoeder (inct.

voederbieten) 261?

l.leiden/bl, i jv.grastand 12090

Bl,ijvende teetten 144

19374

6964

3030

722

2850

12285

125

19414

7300

381 1

553

2537

12032

82

18920

6925

3938

551

1999

't1907

72

185ó3

6671

3874

462 1t

1663 1)

11817

59

-0,1%

-0,2%

0,4%

-1,7y"

-1,27.

-0,1%

-2,3%

Bron: Eurostat, diverse jaren.
1 ) 1988.



Bijtage 2.23

L48

AantaI agrarische bedrijven, totaal en per hoofdproduktierichting, in het Verenigd
Koninkri jk (aantat in 1000-tatten)

1966/67 1970/71 1975 1983 1987 groeivoet' 1970/71 - 1987 t
t 1975 - 1987 '

Tot.aant. agr. bedr.

Akkerbour
Haarvan:

- Granen

Tui nbouw

Btijvende teetten

Graasdi eren
Haarvan:

- iletkvee

Varkens en ptuimvee

Conbinaties geHassen

Veeteett-conÈinaties

Comb. gewassen-veeteet t

326,7 280,6

38,9

18,8

11,8

4,7

157,3

52,5

11 ,6

7,1

8,4

26,4

261 ,9

41 ,3

20,?

7,6

3,2

137,2

42,3

8ró

5,2

413

20,9

260,1

46,5

21,5

811

3,9

153,2

37,3

9,9

1,8

5,3

17,7

-1,4%

1,5%

1,1%

-3,1%

-1,57"

'0,2%

-2,8%

'1,3%

-3,2L

-3,8%

'3,3%

Bron: Eurostat, diverse jaren.

Bijl,age 2.24 Oppervtakte cuttuurgrond pen regio
ha)

in het Verenigd Koninknijk (oppervtakte x 1000

1975 1979t80 1983 1987 groeivoet '1975-1987'

Verenigd Koninkri jk totaat

North

Yorkshire and Hunberside

East l,lidtands

East Angtia

South East

South tlest

Llest ilidtands

North l,est

Lla I es

Northern Iretand

Scot t and

16469,0

1034,3

1121 ,5

1233,8

'1011 ,7

1663,9

1833,ó

1013,9

477,2

1462,6

1029,4

4587,3

1 7098,0

1036,9

1086,6

't233,6

979,0

1644,2

1796,5

959,3

450,3

1456,2

1014,8

5451 ,O

16884,O

1027,9

1078,2

1217,6

975,0

1631 ,9

1 780,0

951 ,1

414,7

1445,4

1018,5

5313,3

16751,0

1026,9

1083,4

1219,4

969,5

1619,5

1767,9

947,5

446,0

1454,1

998,6

5218,5

0,1%

'0,1%

-0,3%

-0,1y.

'0,4%

-0,2%

-0,3y.

-0,6%

-0,6%

-0,0%

-0,3y"

1,1%

Bron: Eurostat, diverse iaren.


