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Stellingen
1.

Vernieuwirtg wordt in de regel niet gekenmerkt door het produceren van
discontinuiteiten, maar juist door het consequent herordenen van bestaande
praktijken en perspectieven (dit proefschrift).

2.

De vooronderstelling dat het landbouwbeleid een uitvloeisel is van economische wetmatigheden, impliceert een ontkenning van landbouwbeleid als
specifiek strategisch project. Het is tevens een ontkenning van de specifieke
wijze waarop landbouwontwikkeling wordt gevormd, namelijk door de interactie van uiteenlopende strategische projecten (dit proefschrift).

3a. Het 'representatieve monopolie' van het ministerie van LNV en de DLO op
het gebied van toegepast onderzoek, resulteert in een convergentie van perspectieven en praktijken. Hierdoor is het een sta in de weg bij vernieuwing (dit
proefschrift).
3b. Om de ontwikkeling van nieuwe perspectieven en praktijken voor de Nederlandse landbouw te faciliteren, dienen bij de op hand zijnde fusie van DLO en
Landbouwuniversiteit heterogene onderzoekspraktijken en representatievormen
te worden gewaarborgd.
4.

Uit het moderniseringsproject in de Nederlandse landbouw kan een twee-ledige
les worden getrokken voor het huidige beleid van plattelandsvernieuwing: het
leert ons hoe middels institutionaliseringsprocessen randvoorwaarden worden
gecreerd voor ontwikkeling, maar ook hoe, door dezelfde processen, de mogelijkheden voor verandering en vernieuwing worden beperkt (dit proefschrift).

5.

Het is beter te spreken van 'door wetenschappers ontwikkelde kennis' dan
van 'wetenschappeHjke kennis'.

6.

Wetenschappers en beleidsmakers die zieh bezig houden met de onwikkeling
van landbouw en platteland, dienen zieh de Stelling *If your only tool is a
hammer, everything Starts to look like a nail' van Michael Oneka (Wagenings
Universiteitsblad 5, 8 februari 1996) ter harte te nemen.

7.

'Iedereen wil ontwikkeling, maar niemand wil verandering. Juist het verzet
tegen verandering, het anders aanpakken, is een hinderpaal om verder te
komen.' (Sören Kierkegaard, geciteerd door Taeke Hoeksma bij de aanbieding
van plannen van aanpak voor rnilieucoöperaties, 29 maart 1995 te Den Haag)

8.

Om bottom-up processen op het platteland daadwerkelijk te ondersteunen, is
een duidelijke centrale aaristuring (opdracht) van ambtenaren omtrent de
doelen en inhoud van plattelandsvernieuwing noodzakelijk.

9.

De in ons land dominante technoeratische planologiecultuur is een beperkende
factor voor de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten op het
platteland.

10. Uiteenlopende vormen van stadslandbouw leveren een belangrijke bijdrage aan
de voedselvoorziening in ontwikkelingslanden. Gezien de afbraak van de
sociale zekerheid in Nederland, zullen ook hier steeds meer mensen aangewezen zijn op aan de landbouw verwante activiteiten, bijvoorbeeld in volkstuinen,
in en rondom de Steden. Overigens wreken zieh ook hier de dominante planpraktijken.
11. Het schrijven van een sociaal wetenschappelijk proefschrift vereist een procesmatige aanpak, waarbij de uitkomst niet van te voren is te bepalen. De vorm
en inhoud van het proefschrift komen tot stand in interactie tussen de promovendus, andere actoren, het onderzoeksmateriaal en de tekst. De huidige AIOen OIO-overeenkomsten doen te weinig recht aan dit procesmatige karakter.
12. In plaats van de overheersende 'end of the pipe' maatregelen om ammoniakemissie terug te dringen, dienen boeren te worden gestimuleerd de problematiek
bij de bron aan te pakken. Dit vergt een brede en hernieuwde belangstelling
voor de samenhang tussen bodemprocessen, voersamenstelling en dierHike
produetie.
13. De eetcultuur in verschillende Europese landen wordt weerspiegeld in de
vorm, verscheidenheid, kwaliteit en inhoud van kookprogramma's op televisie.
Stellingen bij het proefschrift "Dynamiek en Duurzaamheid, beschouwingen over
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Voorwoord

Het uitvoeren van promotieonderzoek is een relatief langdurig en moeizaam proces, dat
hoeft geen betoog. Zeker in de sociale wetenschappen is hierbij een procesmatige
aanpak waardevol. Dat impliceert dat de uitkomst, de uiteindelijke opzet en inhoud van
het proefschrift, niet vooraf is te bepalen. Toen ik in 1991 begon als Assistent in Opleiding (AIO) had ik de vage hoop om het proefschrift binnen enkele jaren af te ronden.
Er lag immers een schat aan empirisch onderzoek dat ik kon gebruiken. Het onderzoeksvoorstel was echter niet door mij zelf geschreven en achteraf bleek de centrale
vraag niet zo boeiend als gedacht. Uit praktische en pragmatische overwegingen begon
ik snel met het verzamelen van aanvullend empirisch materiaal. Maar met welke
vraagstelling? En met welke theoretische en methodologische bagage? Tijdens het proces
bleek er een zeker spanningsveld hissen de gehanteerde onderzoeksvragen en nieuwe
methodologische en theoretische inzichten. Ook was het moeilijk om eerdere uitgangspunten over boort te zetten. Een voorbeeld. In dit boek wordt het gebruik van de
rentesubsidie in de Nederlandse landbouw geanalyseerd. De werkhypothese hierbij was
dat de rentesubsidie, als aanjager voor de modernisering van de landbouw, het koploperbedrijf had gestimuleerd en bevoordeeld ten opzichte van andere bedrijfsstijlen. Voor
de bedrijven zelf zou dit resulteren in een sterke afhankelijkheid van de grootheden
'markt' en 'technologie' en een noodzakelijke doorgaande groei. De eerste analyse
van het verzamelde materiaal leek deze werkhypothese inderdaad te bevestigen. Maar
er waren ook zaken die hiermee niet strookten. Op basis van hetzelfde materiaal bleek
het mogelijk om verschillende Stellingen te verdedigen. De gehanteerde classificaties en
de representatie van het onderzoeksmateriaal bleken van doorslaggevend belang. Op
zo'n moment sta je voor een aantal belangrijke keuzes. Welke Stelling te verdedigen,
wat is politiek het meest correct en hoe vertel ik het mijn promotor? Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om door het aanbrengen van extra nuances en zoveel mogelijk uit te
gaan van uiteenlopende empirische processen, elke vorm van a priori causaliteiten te
vermijden.
Waarom schrijf ik dit? Hetgeen ik schrijf en de manier waarop, is een weergave van
de worsteling met het ordenen en herordenen van theorie en empirie. Door te schrijven
wordt orde aangebracht in de complexe werkelijkheid. Er ontstaat is zekere zin een
geobjectiveerde werkelijkheid: wat ik schrijf lijkt aannemelijk en daardoor waar. In het
proces van representatie worden continu keuzes gemaakt: wat schrijf je wel en wat niet
en op welke manier? De keuzes worden ingegeven door mijn opvattingen, uitgangspunten en aannames. Representatie is een strategische ordening en weergave van een
deel van de werkelijkheid.
Op zieh is dit aUerminst bezwaarlijk, mits de spelregels voor iedereen duidelijk zijn,
in het bijzonder voor de auteur in kwestie. Een van de methodologische uitgangspunten
die ik daarom in dit proefschrift formuleer is reflexiviteit. Voor mij houdt dat in kritisch
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te zijn op de eigen bevindingen, aannames, uitgangspunten en gehanteerde methoden.
Dit uitgangspunt Staat echter op gesparmen voet met een aantal andere wensen, zoals
maatschappelijke relevantie, leesbaarheid en het afronden van een proefschrift binnen
een bepaalde termijn. Mijns inziens is deze spanning op vele plaatsen in dit boek
voelbaar.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken een aantal mensen te bedanken die een rol
hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift. Om te beginnen zij die een
belangrijke rol hebben gespeeld bij mijn wetenschappelijke ontwikkeling in de laatste
jaren. Mijn werkelijkheid is voor een belangrijk deel ook hun werkelijkheid. Allereerst
natuurlijk mijn promotor, Jan Douwe van der Ploeg, die het mogelijk heeft gemaakt dit
proefschrift te schrijven. Verder mijn 'brothers in arms' Mara Miele, Dirk Roep en Han
Wiskerke die mij deelgenoot hebben gemaakt van hun wetenschappelijke worstelingen
en mij geinspireerd hebben tot het verkennen van nieuwe wegen. Een versmalling van
het blikveld leidt immers maar al te gauw tot verstarring van wetenschap. Mijn dank
gaat ook uit naar een aantal collega's die de conceptversie van dit proefschrift van
commentaar hebben voorzien: Jaap Frouws, Jan Schäkel, Jan van Tatenhove en wederom
Han Wiskerke. Hun opmerkingen waren vaak kritisch, maar altijd opbouwend en
stimulerend.
Naast de wetenschappelijke vormgeving, is er ook veel praktisch werk te doen. Ik wil
Cathe Kwakkenbos bedanken voor de ondersteuning bij het verzamelen van gegevens
en het uitpluizen van archieven, Ans van der Lande voor de tekstverwerking, Maarten
Ettema voor het corrigeren van de tekst, Piet Holleman voor het verzorgen van figuren
en Harry Harsema voor de vormgeving van de omslag.
Mijn dank gaat ook uit naar personen en instanties die gegevens beschikbaar hebben
gesteld. Durk Tuinier van het AVM-accountantsbureau voor de bedrijfseconomische
boekhoudingen en de heer Dilling van de DUR uit Arnhem (nu LASER) voor gegevens
over de rentesubsidie en mei-tellingen. Verder ben ik ook de geinterviewde voormalige
landbouwvoorlichters veel dank verschuldigd voor hun medewerking en openhartigheid omtrent het gebruik van de rentesubsidie.
Ik dank alle collega's en mensen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan het
bedrijfsstijlenonderzoek aan de vakgroep sociologie. Op basis van een goede samenwerking en een gemeenschappelijk beeld van landbouwontwikkeling en landbouwwetenschap zijn daar de laatste jaren mooie resultaten geboekt. Met het schrijven van dit
proefschrift heb ik daar volop van geprofiteerd.
Dit proefschrift was echter nooit tot stand gekomen zonder de mensen waar het
eigenlijk om draait. De mensen die in de praktijk dagelijks bezig zijn met dynamiek en
duurzaamheid: boeren, boerinnen, hun medewerkers en opvolgers. Mijn dank gaat uit
naar allen van hen die bereid waren hun opvattingen aan mij kenbaar te maken, en
uitleg te geven over hun praktijken. Ondanks overeenkomstige problemen en perspectiven blijft ieder verhaal steeds weer uniek. Mijn contacten met 'vernieuwende'
boeren hebben mij geinspireerd steeds de link te blijven leggen met de praktijk. Met
name de nauwe samenwerking met de boeren van de VEL en VANLA is voor mij een
grote inspiratiebron geweest.
Tot slot wil ik Elke Pohlmann bedanken voor de persoonlijke steun die zij mij
gegeven heeft tijdens het onderzoek en het schrijven van dit boek. Haar vertrouwen en
geduld zijn voor mij van grote waarde geweest.
Wageningen, maart 1997

1 Inleiding

1.1 D e Nederlandse landbouw: wonderkind of

'total-loss*

1

Het behoeft geen betoog dat de Nederlandse agrarische sector te maken heeft met
een aantal zeer ingrijpende en complexe problemen. Hoewel er discussie is over de
exacte bijdrage en over oorzaak-gevolg relaties, draagt de landbouw zeker bij aan
de vervuiling van bodem, lucht en water. Daarnaast is er sprake van een degradatie
van natuur en landschap en op vele fronten van een verslechterende sociaal-economische positie van de boer. De samenleving eist oplossingen voor de bestaande
problemen; men eist een duurzame agrarische ontwikkeling die voldoet aan de
behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen en mogelijkheden voor de
volgende generatie in gevaar te brengen. De oplossingen van veel problemen lijken
nog ver weg. Dat is opmerkelijk, zeker aangezien de Nederlandse landbouw gedurende de laatste decennia op veel fronten een voorbeeldfunctie in de wereld had.
Ondanks de internationale naam op het gebied van productiviteit, productvernieuwing, marketing en organisatie van de afzet, inkomens, technologische vooruitgang, organisatie van onderzoek, voorlichting en onderwijs, is de sector niet bij
machte gebleken om adequate oplossingen te vinden voor de huidige knellende problemen. De beeldvorming is die van een wonderkind, maar er lijkt eerder sprake te
zijn van een 'total-loss'.
Natuurlijk liggen de zaken niet zo scherp als hier geformuleerd. De na-oorlogse
landbouwontwikkeling heeft zowel positieve als negatieve gevolgen gehad. Het
geeft dan ook geen pas om de ontwikkelingen als geheel te veroordelen, noch om
de problemen te ontkennen of bagatelliseren. De problematiek is veelal zeer complex
en vraagt om een genuanceerde benadering. In dit boek zal ik proberen in ieder
geval aan dit laatste te voldoen.
Na-oorlogse ontwikkelingen
Laten we eerst kort stilstaan bij een aantal kenmerkende na-oorlogse ontwikkelingen
in de landbouw. Deze worden geillustreerd aan de hand van figuur 1.1. In de figuur
volgen we een groep van ongeveer honderd Friese melkveebedrijven gedurende de
periode 1963-1992. Ondanks een aantal kenmerkende verschillen met bijvoorbeeld
de varkenshouderij, akkerbouw, tuinbouw, sierteelt enzovoort, is de figuur representatief voor de globale ontwikkeling van de land- en tuinbouw als geheel. In de
figuur worden de gemiddelde waarden op de variabelen schaal (hier geoperationaliseerd als 'melkkoeien per arbeidskracht') en intensiteit ('productie per
koe') in 1963, 1972, 1982 en 1991 weergegeven, alsmede de standaard-afwijking
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(spreiding rond het gemiddelde). De periode 1963-1982 wordt gekenmerkt door een
enorme schaalvergroting en een aanzienlijke stijging van de gemiddelde productie
per koe. Na 1982 neemt de schaal op de bedrijven enigszins af, terwijl de gemiddelde productie per koe sterk stijgt. Naast de algemene trend van schaalvergroting en
intensivering zien we dat de spreiding rond het gemiddelde gedurende de laatste
drie decennia is gestegen. De melkveebedrijven uit de steekproef hebben zieh
weliswaar in dezelfde richting ontwikkeld, de ontwikkeling als zodanig is verre van
uniform verlopen. Er is sprake van een aanzienHjke verscheidenheid tussen de
agrarische bedrijven. Die verscheidenheid uit zieh niet alleen in de schaal en
intensiteit van de productie, maar ook in het groeiritme, de verhouding tussen input
en Output, de inkomensopbouw, de milieudruk, de omgang met natuur en landschap en de kansen voor de toekomst. De relevante verscheidenheid is te bestuderen
en begrijpen aan de hand van de notie van uiteenlopende 'bedrijfsstijlen'.
Figuur 1.1 Globaal ontwikkelingspatroon in de Friese melkveehouderij 1963-1992.
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Opvallend in de figuur is de knik in de gemiddelde ontwikkelingstrend. De oplettende lezer zal onmiddellijk het verband leggen met de contingentering van de
melkproductie vanaf 1984. De jaren zeventig waren een periode van snelle groei van
de Nederlandse melkveehouderij. Gestimuleerd door het structuurbeleid van de
Europese Gemeenschap (EG) en optimaal profiterend van het Europese markt- en
prijsbeleid werd een enorme groei in de sector gerealiseerd. Op bedrijfsniveau werd
dit, zoals we in de figuur zien, weerspiegeld door een samengaan van intensivering
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en schaalvergroting. Deze ontwikkeling was voor een belangrijk deel gebaseerd op
de aanwending van elders geproduceerde inputs, zoals kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en graanvervangers (krachtvoer). De enorme stroom van mineralen
naar de bedrijven toe is een van de belangrijke oorzaken van de huidige landbouwmilieu problematiek. Daarnaast leidde de exponentiele toename van de productie
in Nederland en de overige lidstaten van de EG tot enorme overschotten op de
Europese markten, hetgeen grote budgettaire problemen veroorzaakte.
De instelling van een bedrijfsgebonden melkquotum heeft de ongebreidelde
expansie van de melkproductie op de bedrijven beperkt. Het melkquotum, vastgesteld op basis van de productie in 1983 minus een aanzienlijke korting, werd de
beperkende factor voor de bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij. Waar
voorheen schaalvergroting veelal tot hogere inkomens leidde, werd het nu zaak voor
de individuele melkveehouder om het eigen quotum zo goedkoop mogelijk vol te
melken. Veel boeren kozen ervoor om de melkgift per koe op te voeren (mede
mogelijk gemaakt door een Sterke genetische vooruitgang van de veestapel), hetgeen
automatisch impliceerde dat er op bedrijfsniveau minder koeien werden gehouden.
Aldus is ook de knik in de figuur verklaard.
Duurzaamheid en dynamiek
Zowel op nationaal als Europees niveau worden pogingen gedaan om te komen tot
een meer duurzame productiewijze. Vanwege budgettaire redenen, streeft men in
de Europese Unie (EU, voorheen EG) naar het voorkomen en terugdringen van
landbouwoverschotten. Met name de herziening van het beleid onder landbouw
commissaris MacSharry leidde tot veel opschudding in de landbouwwereld. MacShany pleitte voor een combinatie van maatregelen waarbij een belangrijke rol is
weggelegd voor contingentering in de zuivel, wijn en oliehoudende zaden, (verplichte) braaklegging om het areaal aan granen terug te dringen en prijsverlaging
om de Stimulans tot produceren te doen afnemen. In het kader van de GATT zijn
afspraken gemaakt tot liberalisering van de wereldhandel. Dat betekent dat prijsgaranties moeten worden afgebouwd en de directe subsidies en ondersteuning van
boeren zal verminderen.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze ombuigingen van het beleid op EUniveau zullen leiden tot aanzienlijke prijsdalingen voor producten die tot nu toe
beschermd zijn. Aan de andere kant biedt de liberalisering van de wereldhandel
wellicht ook perspectieven voor uitbreiding van de export buiten de EU, bijvoorbeeld voor tuinbouwproducten en siergewassen. Voor de landbouw (akkerbouw en
veeteelt) noodzaken deze veranderingen echter tot het bijstellen van de koers. De
vraag rijst, hoe er op bedrijfsniveau ingespeeld kan worden op prijsverlagingen. Is
het mogelijk de kostprijs verder te Verlagen? En in hoeverre strookt dit met de eis
van een schone en duurzame landbouw? Kunnen milieu-investeringen opgebracht
worden als de inkomsten onder druk staan? Vragen waar op dit moment geen
eenduidig en eensluidend antwoord op geformuleerd kan worden. De Groot en
Bauwens (1990) constateren:
'Zowel de structureel naar overproductie neigende mechanismen van de landbouwmarkt
zelf, als de snel veranderende inzichten in de monier waarop de agrarische productie moet
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beantwoorden aan de eisen van natuur en milieu, maken het aannemelijk dat de hoofdbestanddelen van de vroegere consensuspolitiek definitief zullen moeten wijken voor de
noodzakelijkheden van de nieuwe situatie. Verlaging van de kostprijs en verbetering van
de nationale concurrentiepositie kunnen inmiddels steeds moeilijker gerealiseerd worden
door schaalvergroting en productiviteitsstijging.'
Er is met andere woorden behoefte aan nieuwe paradigma's, nieuwe en creatieve
oplossingen om aan de nieuwe eisen en maatschappelijke doelen te voldoen. Er is
behoefte aan dynamiek in de sector, dynamiek op velerlei terreinen, om het goede
uit het verleden te behouden, de fouten te verbeteren en te vermijden en op een
adequate manier in te spelen op de Veränderungen en nieuwe kansen.
Een institutionele crisis
Volgens veleh is er sprake van een crisis in de Nederlandse land- entiiinbouw.Van
der Ploeg et al. (1994) spreken zelfs van een 'diepgeworteld crisisgevoel'. Gezien de
opeenstapeling van problemen in de agrarische sector lijkt het inderdaad niet
overdreven om van een crisis te spreken. Maar waaruit bestaat dan die crisis? Het
feit dat er problemen zijn, maakt nog geen crisis. Problemen zijn er immers altijd
geweest en zullen er ook altijd zijn. Problemen werden meestal opgelost door de
inspanningen, doorzettingsvermogen en inventiviteit van de mensen in de primaire
sector, hierbij gesteund door overheid en allerlei instanties op het gebied van kennis,
productontwikkeling, marketing en belangenbehartiging. Uit tal van studies blijkt
nu dat de bereidheid om te vernieuwen zeker aanwezig is in de landbouw. Er
bestaan uiteenlopende kansen om de problemen het hoofd te bieden. Boeren en
tuinders zijn actief bezig te vernieuwen, velen doen dat op het eigen bedrijf, anderen
organiseren zieh in lokale samenwerkingsverbanden (Hees et al. 1993, 1994; Ernst
1994; Horlings 1996). Deze samenwerkingsverbanden hebben bijvoorbeeld tot doel
om landbouw en het beheer van de groene ruimte in al haar facetten te integreren,
om nieuwe producten te ontwikkelen en marktsegmenten te verkennen, om meer
armslag te krijgen op het gebied van milieu. Kortom om te werken aan de duurzame landbouw van de toekomst. Met de bereidheid tot vernieuwen zijn de problemen nog niet opgelost, maar lokale samenwerkingsverbanden en initiatieven op
bedrijfsniveau vormen wel degelijk een potentieel om de problemen het hoofd te
bieden. Waarin ligt dan die crisis waar steeds over wordt gesproken? Zoals Gert van
Dijk, onder meer secretaris van het in 1994 en 1995 gehouden Nationale Landbouwdebat, terecht constateert, manifesteert de crisis in de Nederlandse landbouw zieh
voornamelijk op institutioneel niveau (Ettema et al. 1995). Er zijn tal van nieuwe
interessante ontwikkelingen in de landbouw gaande, maar de adequate antwoorden
en anticipatie op deze ontwikkelingen ontbreken op institutioneel niveau. Hierin
schuilt juist de kern van de crisis. De oude modellen in wetenschap en beleid
voldoen niet meer om de huidige ontwikkelingen te begrijpen, laat staan om ze te
sturen in de gewenste richting. Ook de belangenbehartiging schiet op veel terreinen
tekort.

Inleiding 5
1.2 D e crisis voorbij?

Vanuit verschillende kanten wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen in
de landbouw. De verschillende oplossingen hangen in belangrijke mate samen met
de gehanteerde probleemdefinitie. Met name vanuit de bestaande wetenschaptradities wordt gezocht naar een antwoord op de vraag welke de drijvende krachten zijn
achter landbouwontwikkeling. Door een antwoord te formuleren op deze vraag,
veronderstelt men het hoofd te kunnen bieden aan de crisis zoals die zieh momenteel manifesteert. De identificatie van de drijvende krachten achter agrarische
ontwikkeling leidt tot een specifieke interventiestrategie met het bijbehorend instrumentarium om de ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. Verschillende
visies spelen een rol in de debatten over de oplossing van het 'agrarisch vraagstuk' (zie Van der Ploeg 1991a, 1993) . Vanuit de neo-klassieke economische wetenschap wordt verondersteld dat landbouwontwikkeling wordt gestuurd door 'de
onzichtbare hand van de markt'. Interventies dienen er derhalve op gericht te zijn
de marktwerking zo goed mogelijk te laten functioneren. Vanuit traditionele visies
op sturing en beleid wordt daarentegen een meer directe en wellicht causale relatie
tussen overheidsingrijpen en landbouwontwikkeling verondersteld. Vanuit deze
traditie wordt een verdergaande regulering voorgesteld als oplossing van de
problemen. Of verloopt de sturende werking van de overheid misschien op een
meer indirecte, subtiele manier? Bijvoorbeeld via het technologiebeleid en een
verdergaande verwetenschappelijking van de agrarische bedrijfsvoering, hetgeen
resulteert in een toenemende taakverdeling tussen zieh specialiserende agrarische
bedrijven en de agrarische Industrie en kennis-ondersteunende instanties. Een
volgende drijvende kracht die vaak wordt verondersteld, is de sterke integratie van
de agrarische bedrijven in de markt, waardoor de bedrijfsvoering onder invloed
komt te staan van veronderstelde economische wetmatigheden. Schaalvergroting en
intensivering zijn dan welhaast onontkoombaar. Vanuit het bedrijfsstijlenonderzoek
tenslotte, wordt met name de actieve en strategische rol van de betrokken boeren
en boerinnen bij het vormgeven van landbouwontwikkeling belicht. Het brandpunt
van het onderzoek ligt op de verscheidenheid aan ontwikkelingspatronen en de
uiteenlopende manieren waarop de agrarische bedrijfsvoering wordt georganiseerd.
Al met al is er een veelheid aan probleemdefinities en mogelijke oplossingen van de
veronderstelde crisis in de agrarische sector te onderscheiden.
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De vlaats van dit boek
Dit boek gaat over uiteenlopende patronen van agrarische ontwikkeling als vertrekpunt voor duurzame ontwikkeling. Het is daardoor te plaatsen in de traditie van het
bedrijfsstijlenonderzoek. Het is ook een kritiek op eendimensionale visies op
agrarische ontwikkeling, visies waarin een duidelijk aanwijsbare motor achter
agrarische ontwikkeling wordt verondersteld. In dit boek wordt niet gezocht naar
causale verbanden, naar eenduidige relaties tussen sturenden en gestuurden. Het is
een studie naar uiteenlopende interactieprocessen, toegespitst op de specifieke en
steeds wisselende verbanden tussen landbouwontwikkeling en beleid.

