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Voorwoord

Onderzoekers worden door nieuwsgierigheid gedreven, maar lang niet alles van de
kennis en inzichten die zij opdoen is direct bruikbaar voor de projecten waar ze op
dat moment mee bezig zijn. ledere rechtgeaarde onderzoeker legt dan ook dossiers
aan en soms is er een geheim laatje. In dat laatje wordt het materiaal opgeborgen dat
zijn bijzondere interesse heeft. Terwijl de dossiers doorgaans het kapitaal vormen
voor het uitoefenen van het vak, kan uit het laatje iets extra's, bijvoorbeeld een
proefschrift, voortkomen.
In mijn geval bestand er zo'n laatje, maar over hoe het dan verder gaat bestaan veel
misvattingen. Bijvoorbeeld dat de promovendus zieh gedurende een lange période
terugtrekt om zieh in alle eenzaamheid te concentreren op het stapelen van het ene
prachtige inzicht op het andere, in perfecte formuleringen aaneengesmeed tot - om
een Wagneriaanse term te gebruiken - een
Cesamtkunstwerk.
De praktijk is anders. Een proefschrift wordt geconstrueerd uit een constante stroom
van kennis die beschikbaar komt door intensieve communicatie en interactie met de
omgeving. Er is sprake van een onzekere en onduidelijke onderneming die slechts op
basis van een gezamenlijke inspanning een eindproduct oplevert.
Dit is de plaats om anderen voor hun bijdragen te bedanken. Allereerst mijn gezin. AI
jaren is dit proefschrift onderwerp van aanmoediging én discussie in huiselijke kring.
Het helpt wanneer steeds vaker en nadrukkelijker wordt gevraagd wanneer het af is.
O o k mijn promotoren w i l ik bedanken. Ze hebben mij laten profiteren van hun grote
ervaring en mij onder meer overtuigd van het nut van modellen voor meer inzicht in
complexe onderwerpen. Van mijn kant heb ik hopelijk kunnen overbrengen dat
landschappen zelfs voor sociologen een boeiend probleemveld zijn. De gesprekken
in de werkkamer van Nico aan de KUN heb ik als louterend ervaren.
Twee personen waren voor mij onmisbaar bij de uitvoering van het onderzoek. Henk
Heusinkveld heeft het veldwerk in Noordoost-Twente verricht en daarover
gerapporteerd. Jasper Eshuis heeft mij terzijde gestaan bij de hercodering van de
enquêtegegevens en de regressieanalyses. De provincie Overijssel, met name Reinette
Kiès en Marcel Nolten, ben ik dankbaar voor de begeleiding van het onderzoek en de
achtergrondinformatie die in dit proefschrift is opgenomen. Een woord van dank is er
ook voor Guus Gijswijt en Hugh Gallacher. Zij hebben waardevol commentaar
gegeven bij het manuscript. André van der Zande deed dit bij de samenvatting en
verleende mij bovendien onbetaald verlof om dit proefschrift af te ronden. Tenslotte
noem ik Toon Jansen. Zijn jarenlange ervaring als rédacteur van wetenschappelijke
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publicaties is het werk van menig Wagenings promovendus ten goede gekomen. Daar
is dit werk nu aan toegevoegd.
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1 Het landschap als ontmoetingsplaats van twee werelden

1.1

Het spanningsveld tussen het lokale en het bovenlokale

In een beroemd geworden essay onder de titel "Veranderend platteland" bracht
Hofstee (1962: 671) een algemeen besef van diepgaande veranderingen onder
woorden: "ledereen voelt dat w e ons naar iets anders, naar iets nieuws bewegen... W e
nemen afscheid van het oude platteland, voor goed... Het platteland is opengebroken,
het komt niet meer terug...". Hofstee doelde hiermee op een proces van toenemende
integratie waarbij de plaatselijke samenleving zieh niet kan onttrekken aan wat
daarbuiten plaats vindt. Integratie hield volgens hem voor het platteland een proces
van modernisering in waaraan het niet kon ontkomen. Hij had een positieve
waardering voor de moderne boer die bereid was daarin actief te partieiperen.
Naar die modernisering is boeiend antropologisch onderzoek verricht door onder
meer Verrips (1977), Verrips-Roukens (1982) en Wildenbeest (1985). Meer recent ook
door Mak (1996) en vanuit een historisch-geografische invalshoek door onder meer
Demoed (1987) en Thissen (1993). Uit deze studies komt naar voren dat het
platteland zeker in economisch opzicht al heel lang geen geTsoleerde samenleving
meer was. Het bestand uit leefgemeenschappen die zieh voortdurend en ieder o p
eigen, van Streek tot Streek uiteenlopende wijze aanpasten aan zieh wijzigende
omstandigheden. Modernisering is echter een veelvormig ontwikkelingsproces. Het
heeft meerdere dimensies: economisch, ruimtelijk, sociaal, cultureel. O p een of meer
dimensies kan modernisering problematisch zijn. In bovenvermelde publicaties is wat
betreff de sociaal-culturele veranderingen op het platteland een rode draad te vinden:
bovenlokale factoren gaan steeds meer invloed uitoefenen en kunnen lokale factoren
gaan overschaduwen. Niet de macht en de cultuur van de lokale elite of boeren
bepalen meer wat in het algemeen in een gebied behouden blijft en wat dient te
veranderen, maar andere, meer anonieme en van verderaf körnende krachten gaan dat
doen.
Modernisering kent niet alleen vele dimensies, het is bovendien geen unilineair
proces; gelijktijdig kunnen zieh vele vormen van modernisering in het landelijk
gebied voordoen. Bovenlokale krachten roepen meervoudige, tegengestelde effecten
op. Enerzijds kunnen ze door de plaatselijke bevolking als bedreigend worden
ervaren omdat ze de teloorgang inluiden van het traditionele plattelandsleven,
anderzijds kunnen ze aan bepaalde groepen binnen de plattelandssamenleving of aan
een volgende generatie bewoners nieuwe kansen voor verbetering van het sociale en
economische w e l z i j n bieden.
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AI vroeg is gewezen op het belang van meer inzicht in de interdependentie van
ontwikkelingen in het landelijk gebied en daarbuiten. Het onderzoek daarnaar is
echter uitermate gecompliceerd. Het is gebruikelijk om het platteland als een statische
maatschappijvorm te benaderen, zo stelt Saal in 1952, maar er zou meer aandacht
moeten zijn voor de sociale dynamiek. Er zijn endogene factoren, dat w i l zeggen
ontwikkelingen die voortkomen uit de cultuur en structuur van de plattelandssamenleving zelf. En er zijn exogene factoren, dat w i l zeggen invloeden van
buitenaf. Een probleem is de ingewikkelde interactie tussen deze factoren en verder
hebben de ontwikkelingen een cumulatief karakter. Bepaalde structuurveranderingen
als resultanten van exogene factoren kunnen op hun beurt als endogene factoren
nieuwe structuurveranderingen oproepen. De dynamische interactie tussen het lokale
en het bovenlokale is bij uitstek aan de orde bij behoud en ontwikkeling van
agrarische landschappen. Vroeger konden dergelijke landschappen hoofdzakelijk
worden beschouwd als het grotendeels onbedoelde en vanzelfsprekende bijproduct
van de landbouw, van boerenarbeid. Hierin is een grote verandering opgetreden.
Agrarische landschappen zijn tegenwoordig veel meer onderwerp van externe
regulering, omdat deze landschappen, met de daarin aanwezige natuur, inmiddels
belangrijke maatschappelijke functies zijn gaan vervullen. Het beheer door boeren is
geen zaak meer van boeren alleen of alleen een privaat bedrijfseconomisch belang.
Landschappen worden ook steeds meer gezien als collectieve ruimten, waarin lokale
belangen goed moeten worden afgestemd op bovenlokale belangen. Het beheer door
boeren wordt bezien vanuit een behoefte aan ecologisch duurzame productie en aan
niet-agrarische functies (recreatie en toerisme, de ontwikkeling van nieuwe natuur,
behoud van cultuurhistorische waarden etc.).
De fase waarnaar Hofstee verwees, het openbreken van het platteland, ligt inmiddels
ruim achter ons; nu doemen andere problemen op. Het platteland en het agrarische
landschap in het bijzonder krijgen in toenemende mate het karakter van een
contested area: als deel van het buitengebied van een sterk verstedelijkte samenleving
moet een agrarisch landschap vele maatschappelijke functies tegelijk vervullen, voor
uiteenlopende groepen in de samenleving die ieder een eigen belang hebben bij
behoud of verandering van die functies. Een agrarisch landschap is voor de
grondgebonden landbouw een belangrijke vestigingsfactor; de cultuurgrond
vertegenwoordigt een belangrijke economische waarde voor de boeren en het
landschap valt tevens voor een aanmerkelijk deel samen met het dagelijks werk-,
w o o n - en leefmilieu van agrarische huishoudens. Maar de persoonlijke betrokkenheid
van niet-boeren hoeft niet veel minder te zijn. Bewoners van dorp en stad kiezen het
niet als eigen lokatie, maar kunnen het met zijn kwaliteiten wel als een orientatiepunt
in hun leven gaan beschouwen. Deze orientatie houdt weinig of niet verband met de
agrarische waarden van dat landschap. Zij associeren het met andere waarden in hun
bestaan dan de boeren. Hun ideaalbeeld omvat vooral niet-economische of intrinsieke
waarden, bijvoorbeeld schoonheid en natuur: hoe natuurlijker een landschap, hoe
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mooier en spannender. O f zij waarderen het als cultureel erfgoed, dat w i l zeggen als
een collectieve herinnering aan een geslaagde, maar inmiddels voorbije interactie
tussen de natuur en een kleinschalige landbouw.
Agrarische landschappen worden door die combinatie van (boven)lokale kwaliteiten
tegenwoordig vaak voorzien van het epitheton "waardevol". Overheidsinterventie is
bij een waardevol collectief goed nodig, omdat zieh altijd spanningen zullen
voordoen tussen de verantwoordelijkheden en belangen van diverse sociale groepen
onderling en met de groepsbelangen overstijgende betekenis van natuur en milieu
voor de samenleving als geheel. Blijft sturing door de overheid achterwege, dan
kunnen speeifieke körte termijnbelangen van een bevolkingsgroep er voor zorgen dat
de meerdimensionale (dat w i l zeggen de ruimtelijke, economische, sociale,
cultuurhistorische en ecologische) betekenis van een landschap verloren gaat. Hier
tekent zieh een groot dilemma af. Aansturing van het integratieproces door de
overheid is vanuit een collectief belang wenselijk, maar in een demoeratische
samenleving heeft de overheid weinig middelen om het voortbestaan en beheer van
dergelijke waardevolle landschappen ook werkelijk af te dwingen. Alleen op eigen
kracht kan de overheid bepaalde doelstellingen niet realiseren. Voor het effectueren
van beleid is de medewerking van anderen nodig. Het beheer moet in de samenleving
zelf verankerd w o r d e n , in de sociale praktijken die daarin aanwezig z i j n . Die verankering is nooit gewaarborgd. O p de politiek-bestuurlijke agenda Staat al vele jaren de
vraag hoe voor de brede funetie van een cultuurlandschap een draagvlak is te vinden
en hoe deze funetie behouden kan blijven in tijden van snelle veranderingen in het
agrarisch grondgebruik. O o k op de wetenschapsagenda komt hij voor, maar tot nu toe
op een bescheiden plaats. Onder meer Hofstee heeft in een latere publicatie met die
vraag geworsteld; hij heeft daar geen bevredigend antwoord op kunnen vinden
(Hofstee, 1983).

1.2

Theoretische en praktische problemen

In het beheer van waardevolle agrarische landschappen zitten veel sociale
dilemma's. Bij elke ingreep in een collectieve ruimte is daarvan sprake. Er zijn steeds
groepen aan te wijzen die belang hebben bij activiteiten die voor anderen nadelig zijn
omdat ze de leefomgeving aantasten. De lasten van een ingreep in de ruimte komen
bij na altijd bij een ander deel van de maatschappij terecht dan de baten die de
ingreep oplevert. De landbouw is daar een voorbeeld van. In een cultuurlandschap
leiden schaalvergroting, specialisatie en intensivering van het agrarisch grondgebruik
tot vermindering van de biodiversiteit, het verdringen en verdwijnen van kritische
soorten weidevogels, de verarming van het cultuurhistorisch
waardevolle
landschapsbeeld, de aantasting van de kwaliteit van bodem, water en lucht, en de
vermindering van mogelijkheden voor recreatief medegebruik.
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Een oplossing voor dergelijke diiemma's in het beheer is in het algemeen niet aan te
geven. Vanwege de vele uiteenlopende maatschappelijke belangen die een landschap
als betwiste ruimte tegenwoordig omvat, vereist het beheervraagstuk in sociaäl-wetenschappelijk onderzoek een min of meer integrale benadering. Een integrale invalshoek
bevordert het inzicht dat de gerichtheid op een belang ten koste kan gaan van een
ander belang bij hetzelfde landschap. Er kan zo ook beter worden ingespeeld op de
grote diversiteit van doelen die vanuit de samenleving voor een landschap worden
geformuleerd. Toch komt men nog weinig aan een integrale benadering toe; er zijn
aanzienlijke theoretische en empirische leemten in het huidige onderzoek aan te
w i j z e n . Die leemten zijn niet gemakkelijk op te vullen, ze hebben ten dele een
fundamenteel karakter. Het is niet juist dat sociale wetenschappers alleen aan 'sociale'
verschijnselen aandacht zouden besteden. O o k 'natuur'- en 'ruimte'-verschijnselen
komen in hun onderzoek voor, maar dan wel in een 'sociale' context. Dat is in
beginsel zelfs de grote kracht van de sociale wetenschappen: milieu, natuur en
landschap worden niet opgevoerd als categorieen sui generis, maar worden bewust in
de sociale werkelijkheid geplaatst en daarna verder als onderdeel van die 'sociale'
werkelijkheid bestudeerd, daarmee nadrukkelijk aangevend dat de vorming, verandering en mogelijke verdwijning van dergelijke verschijnselen uitkomsten zijn van
sociale processen. De theorievorming verloopt echter moeizaam; beschrijving van
sociaal-ruimtelijke veranderingen is nog iets anders dan deze te verklaren. Decennia
lang waren op rurale vraagstukken georienteerde wetenschappers gewend om
veranderingen microscopisch en vanuit de zekerheid van het dichotome denken in
termen van modern en traditioneel of van tegenstellingen tussen stad en platteland te
benaderen. Hoewel hier al vanaf de jaren zestig stevige kritiek op is geleverd (Van de
Moosdijk, 1966; Pähl, 1966; Kötter, 1969; Galjart, 1971), is er sindsdien betrekkelijk
weinig vooruitgang geboekt. Cloke en Little (1990) wijzen er bijvoorbeeld op dat het
in veel Nederlandse rurale studies heeft ontbroken aan theoretische perspectieven en
aan empirische verkenningen van onderwerpen die bewust binnen de bredere context
van Staat en samenleving worden geplaatst. Het landelijk gebied kan w e l worden
geTsoleerd als een apart systeem, maar dat is in toenemende mate een unrealistische
benadering. Processen in het landelijk gebied kunnen van daaruit niet meer worden
verklaard (zie ook Buttel and Newby, 1980). Schuurman (1998) stelt dat het beeld van
het platteland en van het moderniseringsproces nog steeds te eendimensionaal in
termen van modern en traditioneel wordt benaderd; het is daardoor onbruikbaar om
hedendaagse veranderingen goed te kunnen interpreteren.
Het is uitermate lastig om ontwikkelingen op het platteland in hun onderlinge
samenhang te verklaren. Theoretisch ligt het probleem bij het gegeven dat in de
moderne samenleving ruimtelijke verschijnselen niet meer samenvallen met
eenheden van sociale organisatie en dat er vanuit de sociologische invalshoek geen
overkoepelende theorie beschikbaar is voor alle maatschappelijke processen die voor
14

een ruimtelijk verschijnsel relevant zijn. Saunders (1985) heeft dit voor stedelijke
vraagstukken verwoord. De stad is een levende illustratie van fundamentele
Processen, maar is in sociologische zin een schijneenheid. De oorzaken van
Problemen in de stad en mogelijke oplossingen voor die problemen liggen vaak
eiders. Er zijn tegenwoordig zeer veel actoren bij de vorming en verandering van de
stedelijke m i m t e betrokken. Een Studie van al die actoren tegelijk is moeilijk inpasbaar
in de gangbare sociologische paradigma's. De moderne sociologie kent talloze
specialisaties. Elke traditie heeft een specifiek kennisprogramma dat sociale Processen
selecteert en aan andere processen geen of slechts marginale aandacht besteedt. Dat
levert in beginsel wel een verdieping van inzichten op, maar zorgt tegelijk voor een
versplintering en vergruizing van wetenschappelijke kennis. Een samenhangend beeld
van processen ontbreekt daardoor. Wat Saunders (1985) voor de stad concludeert, is
ook op het agrarische landschap van toepassing: het kan wel object van sociologisch
onderzoek z i j n , maar voor dat onderzoek is geen overkoepelende sociologische
theorie beschikbaar.
Niet alleen theoretisch is een Studie van het agrarische landschap problematisch. O o k
empirisch doemen specifieke problemen en hiaten op. De sociologie is een
maatschappijwetenschap en die maatschappij is pluriform en altijd in beweging.
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek reduceert de werkelijkheid en transformeert deze
bovendien. In het landbouwkundig onderzoek valt het normatieve karakter van die
transformaties sterk op (Volker, 1993). Tot op de dag van vandaag bestaat er ook in
het onderzoek een niet-aflatende stroom van opvattingen en ideeen over de w i j z e
waarop de landbouw gehoor kan geven aan de veranderende wensen van de
samenleving. Opmerkelijk is dat boeren in het onderzoek daarnaar heel lang
ontbraken of als objecten zijn behandeld en minder als subjecten die het vermögen
hebben om een eigen verantwoordelijkheid op zieh te nemen voor natuur- en
landschapsbeheer. Natuur en landschap zijn vooral een object van natuurwetenschappelijk onderzoek geweest. Daarin kwamen wel beheervraagstukken aan de orde,
maar vaak als technisch uitvoeringsprobleem of ecologisch proces. W i e het beheer
zou moeten uitvoeren was van secundair belang; de boeren en andere actoren bleven
buiten beeld. Voor zover boeren wel als agency in dergelijk onderzoek werden
opgenomen, was er op de politieke agenda weinig aandacht voor: vooral sectorale
belangen werden verdedigd. Boeren maakten (en maken) deel uit van een betrekkelijk
gesloten sociaal systeem waarin het individuele vakmanschap op gezinsbedrijven
wordt gecombineerd met een bijzondere vorm van collectief ondernemerschap, met
inzet van 'eigen' organisaties voor toelevering en afzet van produeten en met eigen
organen voor belangenbehartiging naar buiten toe. In het maatschappelijk debat telde
het collectieve belang. Door de grote systeemverweving van boerenpraktijken met de
overige bedrijvigheid in de agrarische sector leek het er vele decennia op alsof er
binnen de landbouw een gezamenlijke Strategie voor de afstemming van agrarische en
niet-agrarische funeties van een landschap bestaat. Meestal werd deze Strategie
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benoemd als scheiding van functies, die overigens niet alleen binnen de agrarische
sector w e r d aangehangen en die heel lang een dominante Strategie was. Het relatief
gesloten front van agrarische belangen kon zodoende lange tijd d e claims op een
grotere contrôle van het agrarisch beheer van niet-agrarische zijde (door bijvoorbeeld
overheid en georganiseerde natuurbescherming) effectief weerstaan.

1.3

De veranderde maatschappelijke context

De landbouw heeft in onderzoek en beleid altijd al een betekenis gehad die
verder reikte dan d e agrarische productie. Reeds Max Weber, één van de grondleggers
van de sociologie, noemt de landbouw een schoolvoorbeeld van tegenstellingen en
belangenconflicten binnen de samenleving (Weber, 1968: 210). In de tijd van Weber
standen geo-politieke en economisch-demografische vraagstukken op de voorgrond.
In de naoorlogse période van wederopbouw en opkomst van d e verzorgingsstaat ging
het hoofdzakelijk om een combinatie van sectorale belangen: veilige voedselvoorziening, verhoging van de productiviteit van grond en arbeid, een redelijke
levensstandaard, werkgelegenheid, redelijke prijzen, een stabiele marktsituatie.
Inmiddels is het onderwerp van de debatten over de landbouw gewijzigd. Nu gaat het
om duurzame landbouw, om het boerenbedrijf als factory floor voor het handhaven
van de kwaliteiten van de omgeving ten dienste van d e samenleving als geheel. In
brede z i n , dat w i l zeggen ook voor natuur en landschap. Het debat over 'de
landbouw' als beheerder van de omgeving heeft d e laatste jaren in veel
overheidsinterventie geresulteerd. De vorming van rijksbeleid voor het landelijk
gebied is in de jaren tachtig in een stroomversnelling geraakt. In een stortvloed van
nota's (Structuurnota Landbouw, Natuurbeleidsplan, Nationaal Milieubeleidsplan
Plus, Vierde Nota over d e ruimtelijke ordening Extra, Derde Nota Waterhuishouding,
Nota Landschap, Structuurschema Croene Ruimte) zijn omvangrijke en ingrijpende
veranderingen in het agrarische beheer van de omgeving aangekondigd. De beleidsvoornemens kunnen diep in het bestaan van de grondgebruikers ingrijpen. Uit de
Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra uit 1993 blijkt bijvoorbeeld dat in maar 2 0 %
van het landelijk gebied (de zgn. gele koers) de agrarische sector zijn gang mag gaan
zonder afstemming op andere functies.
Het grotere maatschappelijke draagvlak voor waardevolle landschappen, in het
bijzonder voor de natuurfunctie en de basiskwaliteit van het milieu in het landelijk
gebied, blijkt niet alleen uit een actievere overheid. De oppervlakte cultuurgrond voor
biologische landbouw is gegroeid, ook agrotoerisme - bijvoorbeeld het kamperen bij
de boer - en agrarisch natuurbeheer groeien gestaag. Particulière natuurbeschermingsorganisaties beheren niet alleen bestaande landgoederen en natuurterreinen, maar kopen ook cultuurgrond op voor natuurontwikkeling. Deze ontwikkelingen
houden voor boeren dringende Signalen in om niet met d e rug naar de 'stad' te blijven
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staan en zieh te bezinnen op hun bijdrage aan het funetioneren van de samenleving.
De boeren worden daarbij 'geholpen' door een drietal factoren die veel onzekerheid
veroorzaken:
• Allereerst is ook binnen de agrarische sector sprake van ontzuiling en individualisering, dat w i l zeggen van het wegvallen van de zekerheid van allerlei institutionele
arrangementen en het uiteenvallen van collectieve belangen in deelbelangen
waarvoor de opheffing van het Landbouwschap en de opkomst van categorale
bonden indicatief z i j n .
• Verder is de rijksoverheid niet alleen actiever geworden, maar ook een andere
koers gaan varen. Agrarische belangen worden meer en meer afgewogen tegen
andere belangen; de laatste jaren is de politieke w i l gebleken om het ministerie
van LNV van een vakdepartement te transformeren in een département van
algemeen bestuur (Bekke et al., 1994).
• Tenslotte is de verhouding tussen overheid en samenleving aan het veranderen. Het
grote vertrouwen in wat centrale sturing door de overheid vermag, in de
naoorlogse verzorgingsstaat nog sterk aanwezig, is minder geworden. Praktisch
bezien vielen de resultaten van de vele beleidsvoornemens uit de jaren tachtig en
het begin van de jaren negentig tegen en er kwam ook een andere politiekideologische w i n d . Er blijven terreinen waarop de overheid moet voorzien in
collectieve behoeften, maar in het huidige neo-liberale denken wordt van de
burgers verwacht dat zij daarbij meer voor zichzelf opkomen. De overheid w i l hen
daartoe uitdrukkelijk stimuleren. Er zijn de laatste jaren beleidsthema's bijgekomen
die minder defensief en sectoraal zijn geformuleerd en waarvoor een apart
stimuleringskader is ontwikkeld (voor bijvoorbeeld plattelandsvernieuwing,
waardevolle cultuurlandschappen, agrarisch natuurbeheer). De overheid vervult nu
vele rollen tegelijk in een beleid dat interactiever van aard is geworden. Generieke
en gebiedsgerichte wet- en regelgeving (kenmerk van een sturende overheid) wordt
gedeeltelijk ingeruild dan wel aangevuld met partnership en netwerkmanagement
(kenmerk van een onderhandelende overheid) en met transactionele sturing voor
outputgericht maatwerk (kenmerk van een calculerende overheid). Er wordt
ervaring opgedaan met een nieuwe beleidsstijl, ook in het natuurbeleid. De
beleidsvoornemens voor natuur ondervinden vrij algemene instemming, maar de
overgang naar een stijl die meer van buiten naar binnen werkt is nog niet
gerealiseerd (Volker en Kranendonk, 1998). Het natuurbeleid bevindt zieh momenteel op het snijvlak van verschillende ontwikkelingen: enerzijds is het offensiever
geworden (de overheid eist een grotere rol voor zieh op), anderzijds is er een
streven naar decentralisatie en meer particulier initiatief. In het natuurbeleid lijkt
men momenteel nog op zoek naar een evenwicht tussen deze ontwikkelingen
(Hinssen en Huitema, 1998: 160). Verheugend is dat dit beleid, waarin in eerste
instantie vooral politici, planners en onderzoekers de problemen identificeren die
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om een oplossing vragen, door decentralisatie meer afhankelijk van de maatschappelijke en regionale context verder kan worden ingevuld.
Daarmee komt de grootste groep grondgebruikers in waardevolle landschappen, de
boeren, meer in beeld. Speciale aandacht voor boeren is zeker op zijn plaats. Niet
alleen omdat zij directe belanghebbenden bij dit beleidsproces z i j n , maar ook omdat
hun lokale kennis benut kan worden bij de aanpak van het beheervraagstuk. De
mening van de sector blijkt niet automatisch overeen te komen met de mening van de
afzonderlijke boeren. Vanaf de jaren tachtig zijn studies over boeren versehenen die
wijzen op talrijke nuanceringen (zie diverse bedrijfsstijlenstudies en de enquêtes in
het kader van het nationaal landbouwdebat, bijvoorbeeld Ettema et al., 1994).
Dergelijke studies omvatten vaak opinie- en surveyonderzoek die opportunistische of
sociaal-wenselijke readies bij boeren niet uitsluiten. Maar dit soort onderzoek en met
name het meer kwalitatieve onderzoek brengt toch aan het licht dat boeren geen
dogmatici z i j n . Veelal blijken ze een bijdrage aan een ander beheer niet op voorhand
af te w i j z e n , al zijn ze soms w e i n i g geïnteresseerd en verbinden zij er vooral een
groot aantal voorwaarden aan (Katteler en Kropman, 1983; Volker et al., 1989). Dit
laatste wijst op een belangrijk gegeven in de landbouw: beheer van natuur en
landschap kan niet als een geïsoleerde activiteit worden opgevat. Een bijdrage moet
inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en aansluiten bij de gezinsomstandigheden. Het
bedrijfseconomisch belang mag zieh er ook niet tegen verzetten. Verder beseffen
boeren dat bedrijfsbeslissingen niet in een maatschappelijk vacuum worden genomen.
Zij hebben oog voor beleid, maar wensen een betrouwbare overheid. Aan marktordening, dat w i l zeggen aan markt- en prijsbeleid en aan structuurbeleid in de landbouw,
zijn ze al jaren gewend. Maar er komen steeds méér wensen en eisen op hen af die
bovendien bedrijfsvreemder zijn geworden; maatregelen die als reguleringsinstrument
door de overheid worden gehanteerd, kunnen als managementinstrument voor de
boer niet voldoen.

1.4

Doel van het onderzoek

Vroeger bestond het boeren voor een groot deel uit omgaan met 'levend'
materiaal in de 'vrije' natuur, en dit binnen een produetiesysteem dat boeren in het
verleden voor een belangrijk deel zelf hadden opgebouwd. De maatschappelijke
bijdrage van het agrarische systeem bestond vooral uit het leveren van voldoende,
betrouwbaar voedsel. Geleidelijk is het agrarische landschap door anderen ontdekt,
maar niet vanwege zijn kwaliteit als produetieruimte, doch eerder vanwege zijn
natuur en cultuurhistorisch erfgoed. Het agrarische landschap zou op die manier
kunnen uitgroeien tot een ontmoetingsplaats bij uitstek tussen stad en land, tussen
samenleving en natuur. Het zal dan evenwel meer voor de 9 6 % niet-boeren in de
Nederlandse samenleving moeten worden ingericht en beheerd. Bij de boeren als de
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feitelijke beheerders van dat landschap veronderstelt dit een bredere, maar vooral een
andere maatschappelijke bijdrage dan alleen de productie van voedsel. De zorg voor
natuur en landschap die gevraagd wordt, wijkt aanmerkelijk af van de beheersing van
de natuur die nodig is voor de voedselproductie in de moderne grondgebonden
landbouw. Omdat het huidige bedrijfsondersteunende productiesysteem in de
landbouw niet op die zorg is ingesteld en alternatieven hun waarde voor een
duurzaam toekomstperspectief nog niet goed hebben bewezen, staan boeren vaak
voor een ongemakkelijke keuze.
Deze Studie is een bijdrage aan het maatschappelijk debat over het toekomstige
beheer van waardevolle agrarische gebieden. Niet alleen een analyse van het
draagvlak op bedrijfsniveau Iigt dan voor de hand. O o k een empirische verkenning
van de wensen en instrumenten die bij uitstek het bovenlokale belang bij agrarische
landschappen dienen, lijkt nodig. Het doel van deze Studie is om meer inzicht te
verschaffen in mogelijkheden voor een duurzaam beheer van waardevolle agrarische
landschappen door agrariers, een beheer dat tegemoet komt aan de roep om natuur in
een sterk verstedelijkte samenleving. Dit betekent dat w e het beheer van die landschappen niet alleen verkennen als onderdeel van het bedrijfsmanagement, maar ook
als een 'maatschappelijk bemiddelde' activiteit.

1.5

De leemten waarin dit onderzoek voorziet

Er zijn verschillende wetenschapsopvattingen of 'paradigma's' denkbaar van
waaruit de relaties tussen boeren en omgevingsfactoren als de kwaliteit van
landschappen en de wensen vanuit een verstedelijkte samenleving, verkend kunnen
worden (zie onder meer Smelser, 1989; Allen, 1993; Röling, 1995):
•

In de ecologisch-deterministische wetenschapsopvatting hebben natuur en
landschap een allesoverheersende betekenis. Maatregelen die gewenst zijn voor
het beheer worden primair gedefinieerd op basis van ecologische criteria. De
uitvoering van die maatregelen blijft anoniem. De maatschappelijke kansrijkheid
van de maatregelen is onduidelijk en de gevolgen voor het sociale systeem blijven
onderbelicht (bijvoorbeeld de gevolgen voor de leefbaarheid van een gebied);

•

In de technologische opvatting bestaat er veel aandacht voor de economische baten
van agrarische modernisering voor rendementsverbetering en vergroting van de
productiecapaciteit van het landschap door schaalvergroting en optimalisering van
het ruimtegebruik. De nadruk wordt gelegd op technische oplossingen die
universeel toepasbaar zijn, op het mobiliseren van de juiste deskundigheid en
beheersing van het uitvoeringsproces. Onvoldoende wordt belicht wat de kosten
van deze oplossingen zijn voor milieu en samenleving en voor het natuurlijke en
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