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Voorwoord
Bij het besluit tot instelling van een adviescommissie tot verkenning van de
toekomst van de Gelderse land- entuinbouw heeft het provinciaal bestuur te
kennen gegeven eengezonde Gelderse land- entuinbouw vangroot belang te
vinden.
DeGelderse land- entuinbouw heeft deafgelopen decennia een sterke groei
doorgemaakt. Land-entuinbouw leveren - samen met detoeleverende en
verwerkende industrie ende handel - inde provincie Gelderland een netto
toegevoegde waarde op vanjaarlijks bijna 3 miljard gulden en bieden omgerekend inarbeidsjaren werkgelegenheid aan 60.000 personen. Gelderland levert
daarmee 15% van de landelijke netto toegevoegde waarde en 15% van de
landelijke werkgelegenheid inde agrarische sector.
Dezecijfers geven duidelijk aan hoegroot de economische betekenis van de
Gelderse landbouw binnen Nederland is.
Ook binnen de provincie Gelderland isde agrarische sector met een bijdrage
van 15,5% in het provinciale inkomen (netto toegevoegde waarde) en 16,5% in
de provinciale werkgelegenheid eenfactor van grote economische betekenis.
Landbouwpolitieke ontwikkelingen zowel binnen alsbuiten de EGenstringenter milieubeleid zoals de laatstejaren ingezet, nopen ook de Gelderse land- en
tuinbouw tot heroriëntatie enaanpassing.Voor allen die werkzaam zijn inen
betrokken zijn bij de Gelderse landbouw, maar ook voor de plattelandssamenleving inzijntotaliteit, is het van belang te onderzoeken inwelke richting deze
heroriëntatie c.q. aanpassing zou kunnen gaan.Ook voor het provinciaal beleid
is het van groot belang om zicht te hebben op deze mogelijke ontwikkeling in
verband met het welzijn en de werkgelegenheid op het Gelderse platteland.
Deadviescommissie iserkentelijk voor de medewerking die door het provinciaal bestuur isgegeven en dankt develeorganisaties en instanties die haar
terzijde hebben willenstaan.
Deadviescommissie hoopt dat dit rapport en deaanbevelingen het provinciaal
beleid inde komende jaren zullen ondersteunen bij het behouden en versterkenvan een gezonde enduurzame Gelderse land- en tuinbouw.

Drs. G.van den Berg,
voorzitter

Samenvatting
Met het rapport "de Gelderse landbouw tussen markt en milieu" brengt de
Adviescommissie Toekomst Gelderse Land-enTuinbouw verslag uit van haar
bevindingen over de kansen en knelpunten van de agrarische sector in deze
provincie.
Indetitel isverwoord inwelk spanningsveld de landbouw in Gelderland zich nu
ende komendejaren bevindt.
De landbouw staat de komende jaren voor de taak te streven naar een duurzame, economisch gezonde en insociaal opzicht aantrekkelijke situatie. De
sector zaldaarvoor de bedrijfsstructuur moeten aanpassen, technische
vernieuwingen moeten doorvoeren ende kwaliteit van de produkten moeten
verbeteren.Ook iseenomschakeling nodig naar nieuwe produkten en zullen
nieuwe markten moeten worden veroverd. Gelijk met deze ontwikkelingen zal
voor de milieuproblematiek een oplossing moeten worden gevonden. Dit
betreft onder meer de vermindering van de verzuring en het behoud c.q. de
verbetering van de kwaliteit van bodem en grondwater.
Deadviescommissie isvan mening dat de Gelderse landbouw daarmee voor
een grote opgave staat. Deadviescommissie ziet een grote verwevenheid van
de problemen met betrekking tot economie, milieu,landbouwstructuur en
leefbaarheid.Anders dan inhetverleden iseen integrale aanpak met inzet van
verschillende instrumenten tegelijkertijd nodig.Alleen op die manier kunnen
knelpunten worden opgelost en kansen worden benut en uitgebuit.
De inspanning die voor eengecombineerde aanpak nodig isvraagt de gezamenlijke inzet van overheid en agrarische sector. Deaanbevelingen van de
adviescommissie kunnen daarbij de leidraad vormen.Dezeaanbevelingen zijn
op genoemde terreinen gericht envragen de komende 7jaar een bedrag van
totaal circa± 50 miljoen voor ondersteunend provinciaal beleid.
Deadviescommissie acht het gewenst dat een Stichting Gelderse Plattelands
Ontwikkeling (SGPO) inhet levenwordt geroepen om de integrale aanpak te
ondersteunen ente coördineren.
Per regiozijndaartoe analogewerkgroepen nodig,gecoördineerd door de
SGPO. Dewerkgroepen kunnen regionaal plannen initiëren en (laten) uitvoeren.
Voor deze plattelandsontwikkeling komen volgens de adviescommissie in de
eerste plaats inaanmerking de Gelderse Vallei,de Over-Betuwe en Bommelerwaard, de Noord- en Oost-Veluwe,de Graafschap en het landgoederengebied
inde Achterhoek.
Economische samenwerking

Deadviescommissie voorziet dat deonderlinge afhankelijkheid tussen bedrijvenzaltoenemen. Deeconomische samenwerking binnen de gehele bedrijfskolom wordt daardoor vangroter belang. Daarom onderstreept de adviescommissie hetwederzijds belang van eenversterking van de relatietussen de
verschillende bedrijven indetoelevering, be- en verwerking en dienstverlening
onderling en met de primaire landbouw (agribusiness-overleg).
Kennisenvakmanschap zullen indetoekomst belangrijker worden. De Gelderse landbouw zal meervruchten moeten plukken van de aanwezigheid in
Gelderland van de Landbouwuniversiteit te Wageningen,de Katholieke Universiteit te Nijmegen, HogereAgrarische Scholen enagrarische onderzoeksinstellingen. Erzaleen beter contact tussen de verschillende vormen van onderwijs
ende agrarische praktijk inGelderland moeten ontstaan.Verder zal bij veel
agrariërs aandacht moeten worden besteed aan hetverhogen vandeflexibiliteit van hun bedrijven om inte spelen op snelveranderende marktsituaties,
maatschappelijke veranderingen en (bio)technologische ontwikkelingen.

Toekomstige afzet en produktie

Indetuinbouw, de varkens- enslachtkuikensector zullen de afzetmogelijkheden indetoekomst toenemen; inde zuivel,kalfsvlees- en pluimveelegsector
zullen de afzetmogelijkheden verminderen. Gelderland levert thans 13% van de

Nederlandse landbouwproduktie. Waar Nederland tot 2005 zijn produktieomvangzal inkrimpen met 11% zaldat inGelderland circa 17% zijn als gevolg van
deop dierlijke produktie gerichte structuur. Deinkomens zullen voor verschillendesectoren onder druk komen testaan.
Indejaren 70 kenmerkte de landbouwproduktie zichvooral door volumegroei.
Dejaren 80stonden in het teken van "niet meer, maar beter". Indejaren 90 zal
het accent verschuiven naar "beter en schoner".
Deadviescommissie verwacht uitbreiding van de vraag naar produkten van
hoge kwaliteit enprodukten die op milieu-en diervriendelijke wijze worden
geproduceerd.
Zij acht meer inzicht indeze manier van produceren gewenst en beveelt nader
marktonderzoek aan.Om de groeimogelijkheden van de glastuinbouw en de
fruitteelt verder uit te bouwen beveelt deadviescommissie aan om tuinbouwvestigingsprojecten indezesectoren te bevorderen. Om te voorkomen dat de
arbeidsvoorziening indezesectoen indetoekomst inde knel komt, is het
nodig om zorgvuldig aandacht te besteden aan de werkgelegenheidssituatie
vanwerknemers op agrarische bedrijven.
Werkgelegenheid en toegevoegde
waarde

Externe produktieomstandigheden

Dewerkgelegenheid,thans intotaal indegehele kolom rond 60.000 personen,
zalinde periodetot 2005teruglopen met circa 18%. Tegelijkertijd zal de totale
jaarlijkse netto toegevoegde waarde van het geheel dalen van 2,7 naar 2,2
miljardgulden.Bovendien zalde land- entuinbouw op grond van verwachte
milieumaatregelen extra lasten moeten dragen.
Voor eenmoderne landbouw zijn goede produktieomstandigheden een
absolute noodzaak. Geziende grote leemte tussen de gewenste en de actuele
situatie beveelt deadviescommissie aanvoor die gebieden waar alleen de
verkaveling tewensen overlaat, meer gebruik te maken van administratieve
vormenvan landinrichting.
Voor diegebiedenwaar de produktieomstandigheden te wensen over laten en
waartevens ernstige milieuhygiënische problemen spelen, beveelt de adviescommissie experimenten aanmet een gecombineerde aanpak van landinrichtings- en milieu-instrumenten.

Bedrijfsstructuur

Ingeheel Gelderland wordt de behoefte gevoeld aanverbetering van de
bedrijfsstructuur. Met namedete kleine bedrijfsomvang vormt op veel bedrijven eenbelemmering om de noodzakelijke ontwikkelingen rendabel te kunnen
realiseren.Vangronden uit cultuur nemen zal inGelderland geen sprake zijn.
zowel voor grond alsvoor gebouwen en(gequoteerde) leveringsrechten geldt
volgens deadviescommissie dat deze produktiemiddelen onvoldoende flexibel
kunnenworden uitgewisseld. Deadviescommissie meent dat het aantal opties
met betrekking tot eigendom,gebruik en beheer van deze schaarse produktiemiddelen kanworden uitgebreid. Deadviescommissie denkt aande totstandkoming van eenproduktiemiddelenbedrijf; particuliere initiatieven verdienen
door deoverheid ondersteund teworden met faciliteiten voor stimulering van
bedrijfsbeëindiging, kavelverbeteringswerken en dergelijke.
Decommissie verwacht dat ook de komendejaren het proces van bedrijfsbeëindigingzaldoorgaan.Aandacht wordt gevraagd voor de opvang, omscholingenwerkgelegenheid vandeze groep agrariërs en hun partners. De adviesonnT1'8,3!?y e r W 3 C h t d a t h e t a a n t a l hoofdberoeps-bedrijven inde periode tot
2005zaldalen van 17.000 naar 11.000. Rekening zal moeten worden gehouden met een halvering van het aantal melkveebedrijventussen 1987 en 2005.
voor degenendieervoor kiezen hun bedrijf voort tezetten maar aante vullen
met inkomstenvan buiten het bedrijf vraagt de adviescommissie een volwaardige plaats inonderwijs,voorlichting en onderzoek.
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Leefbaarheid

Landbouw en milieu

Landbouw is niet alleen eenzaak vantechniek, economie en landbouwpolitiek,
maar heeft evenzeer eensociale dimensie. Decommissie vestigt de aandacht
op de sociale aspecten van het wonen enwerken op het platteland. Bijzondere
aandacht wordt gevraagd voor ouderen,vrouwen en kinderen. De commissie
beveelt aan dorpen c.q.gemeenten te stimuleren tot het opstellen van plannen
voor de leefbaarheid van het platteland.
Depositievandevrouw inde landbouw valt volgens deadviescommissie in
verschillende opzichten teverbeteren.Voor agrarische vrouwen die buiten het
bedrijf willen gaan werken dienen voorzieningen getroffen te worden (her- en
bijscholing, kinderopvang). Om de positie van de vrouw inde landbouw te
versterken beveelt de adviescommissie aan eenemancipatieplan op te stellen
en het werkvanorganisaties diezichbezighouden met eenactieve belangenbehartiging te ondersteunen.
Ook het werk vanjongerenorganisaties gericht op toekomstige ondernemers
met verantwoordelijkheidsbesef voor maatschappelijke veranderingen en milieu
dient te worden ondersteund.
De landbouw kan indetoekomst veel schoner werken dan nu het geval is.
Daarmee ontstaan tevens mogelijkheden om meer bijte dragen aan de natuur.
Decommissie heeft met nameaandacht besteed aan de stikstof- en mineralenverliezen ende gevolgen daarvan voor de kwaliteit van bodem,water en
lucht.
Decommissie verwacht dat de agrarische sector indetoekomst een enorme
inspanning moet verrichten om te komen tot vermindering van de milieubelasting.Volgens het LEIliggen dejaarlijkse kosten voor Gelderland inde orde van
grootte van200 i300 miljoen gulden.
Het stellen van milieu-regels alleen isop korte termijn onvoldoende effectief om
de belasting van het milieute verminderen. Het isvan belang om agrariërs die
bijdragen aaneen schoner milieu,daarvoor expliciet te belonen. De adviescommissie denkt onder meer aan het bevorderen van hettot stand komen van
emissie-arme stallen.Ookziet de commissie eenfunctie voor particuliere
voorbeeldbedrijven met een milieu-bewuste bedrijfsvoering. Het provinciale
beleid voor landbouw metverbrede doelstelling verdient voortzetting en
uitbreiding.
Inhet adviesvande commissie wordt van eenaantal mogelijke toekomstige
milieumaatregelen genoemd ende effectiviteit ervan geschat. Deadviescommissie adviseert vooral de introductie te bevorderen van relatief goedkope
maatregelen,gericht op vermindering van de stikstof- en mineralen-input en
verbetering van de kringloop. Daarmee kanop kortetermijn alveel resultaat
geboekt worden. Eenstikstof- en mineralenbalansper bedrijf isdaarbij onmisbaar.Tegelijkertijd kunnen duurdere maatregelen verder worden onderzocht.
Gezamenlijke activiteiten zoals de realisering vangrootschalige mestverwerkingverdienen financiële ondersteuning. Eengerichte inkrimping van de
veestapel heeft weliswaar effect op het milieu, maar ook sociaal-economische
gevolgen. Inkrimping vandeveestapel wordt door deadviescommissie alseen
ergdure maatregel beschouwd die ineerste instantie niet in aanmerking
behoeft te komen. Naast introductie van maatregelen op de bedrijven is het
belangrijk dat de kennis over stikstof- en mineralenstromen op bedrijven
toeneemt. Daarom hecht de adviescommissie veelwaarde aangoedevoorlichting. Deadviescommissie isbezorgd over de voorgenomen privatisering van
de rijkslandbouwvoorlichting en beveelt aan een budget beschikbaar te stellen
voor milieuvoorlichting aanboeren.
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Landbouw-natuur

Deadviescommissiebepleitextraaandachtvoorstructuurverbetering indie
gebiedenwaardelandbouwtevenseennatuurfunctievervult.Datkanonder
meervialandinrichtingsinstrumentarium enbedrijfsbeëindigingsregelingen.
Wanneerinhetruimtelijkebeleidgekozenwordtvoorcascoplanningmet
handhavingofversterkingvanhoofdstructuren,dientvanbehoudenderegelgevingopperceelsniveautewordenafgezien.
Deadviescommissieiservanovertuigddat boerenmeernatuurzullenproducerenwanneerhenderuimtewordtgebodenomafhankelijkvanhunindividuelesituatieeenflexibeleinvullingtegeven.Decommissiebepleit inditverband
boerenzoveelmogelijktebetrekkeninhetnatuurbeheer,metalsuitgangspunt
datdebeheerderwordtbeloond.
Eenmeergeconcentreerdeinzetingroteregebiedenvanhet relatienotabeleid
isdaarbijgewenst.Eenprovincialeaanvullingopdit beleidismogelijk.Daarbij
kangedachtwordenaaninvesteringenvooraanpassingenopbedrijven.Ook
adviseertdeadviescommissienadereverkenningvandemogelijkhedenvan
natuurproduktiebetaling,vansponsoringvanwaardevolle cultuurlandschappen
envannatuurontwikkeling.Evenalsbijdemilieu-adviseringbepleitdeadviescommissiedeondersteuningvanvoorbeeldbedrijven.
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Inleiding

Deontwikkelingen indeGelderse land- entuinbouw zullen de komende
decennia duidelijk afwijken van de sterke groei die het verleden te zien heeft
gegeven.
Ontwikkelingen op deterreinen van markt en milieuzullen voor de agrarische
sector dermate grote gevolgen hebben dat gesproken kan worden van een
trendbreuk. De landbouw staat voor een ingrijpende heroriëntatie en aanpassing.
Het provinciaal bestuur van Gelderland heeft zich afgevraagd hoedit aanpassingsproces zich inGelderland zalvoltrekken en hoe op provinciaal niveau
hierop kanworden ingespeeld. Deprovincie hecht belang aaneen agrarische
sector waar continuïteit en concurrentiekracht voor langeretijdzijn gewaarborgd, waar het landelijk gebied meer functies vervult enwaar voor de bevolking de leefbaarheid op peil blijft.
Voor de beantwoording van dezevragen heeft het provinciaal bestuur eind
1987een onafhankelijke Adviescommissie Toekomst Gelderse Land- en
Tuinbouw benoemd en haar gevraagd te rapporteren over haar bevindingen.
Zowel het instellingsbesluit alsdevraagstelling zijnals bijlage in het rapport
opgenomen.
DeAdviescommissie Toekomst Gelderse Land-enTuinbouw heeft de aandacht speciaal gericht op dethema's economie, milieu,structuur en leefbaarheid.
Inde oorspronkelijke planning is de commissie ervanuit gegaan dat een aantal
voor de landbouw belangrijke Rijksnota's bij de advisering zou kunnen worden
betrokken. Onder meer de4e Nota Ruimtelijke Ordening,de Structuurnota
Landbouw en het Nationaal Milieubeleidsplan.Afstemming met beide laatste
nota's heeft slechts op hoofdzaken kunnen plaatsvinden.
Deadviescommissie heeft contacten gehad met diverse personen eninstanties. Eenaantal organisaties heeft tijdens een hoorzitting met de commissie
van gedachten gewisseld. Deverslagen van deze bijeenkomsten zijn als bijlage
bij dit rapport gevoegd.
Uit het aande commissie beschikbaar gestelde budget heeft de commissie
een aantal onderzoeken laten verrichten. Het Landbouw Economisch Instituut
verrichte eeneconomische verkenning van de Gelderse Land-enTuinbouw tot
2005. Het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek stelde per gemeente een
mineralenbalans samen enrekende deeffecten van een aantal maatregelen
door. DeVakgroep Huishoudkunde vande Landbouwuniversiteit onderwierp
voor de adviescommissie het toekomstig agrarisch gezinsbedrijf aan een
nadere beschouwing. Desamenvattingen van deze onderzoeken zijn als bijlage
bijdit rapport opgenomen*.
Het rapport is,nadeze inleiding, indrie hoofdstukken verdeeld. In hoofdstuk 2
wordt ingegaan op de huidige situatie inde Gelderse land- entuinbouw en
teruggeblikt naar het verleden.In hoofdstuk 3worden toekomstige ontwikkelingen, verwachte kansen en knelpunten weergegeven. Begonnen wordt met een
macro-economische verkenning. Daarnawordt ingezoomd op een vooruitblik
per bedrijfstak.
Inhoofdstuk 4 presenteert de adviescommissie haar aanbevelingen. Met
daarbij eenglobale indicatievan de kosten die voor de provincie met de
uitvoering zijngemoeid.
Deaanbevelingen richten zich overigens niet alleentot de provincie maar ook
op andere betrokkenen bij de land- entuinbouw. Zo zal naar het oordeel van
de commissie een inte stellen Stichting Gelderse Plattelands Ontwikkeling een
belangrijke initiërende encoördinerende rol kunnenvervullen bij het proces van
* DevolledigeonderzoeksrapportenzijnopaanvraagbijdeprovincieGelderlandverkrijgbaar.
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aanpassingdatdoorland-entuinbouwzalmoetenwordenopgepakt,wiler
sprakezijnvaneengoedetoekomstvoordeGelderseland-entuinbouw.
Waarinhetvervolgsprakeisvanlandbouwwordtzoweldedierlijkealsde
plantaardigeproduktieverstaan.Determagribusinesswordt gebruikt alsnaast
deprimairelandbouwtevensaanverwanteactiviteitenzoalstoelevering,
verwerking,afzetendienstverleningwordenbedoeld.
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Ontwikkelingen tot nu toe

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de ontwikkelingen inde landbouw tot dusver
envan de oorzaken van deze ontwikkelingen. Denadruk zal liggen op de
periode vande laatste 5-10jaar. Belicht zalworden welke plaats de agrarische
sector inde provincie Gelderland inneemt. Niet alleen ineconomisch en sociaal
opzicht, maar ook in relatie met defysieke omgeving. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bedrijfseconomische positie van de Gelderse landbouw
in het nationale en internationale krachtenveld.
2.1 Sociaal-economische positie
vande Gelderse landbouw

DeGelderse landbouw kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijven
en produktietakken. Eengroot aantal mensen isdaar direct of indirect bij
betrokken. Op de primaire agrarische bedrijven inGelderland zijn in 1986 ruim
45.000 personen werkzaam,fulltime danwel parttime. Het grootste deel van de
arbeid diezij leveren bestaat uit gezinsarbeid.Op ongeveer 90% van de
bedrijven wordt de arbeid zelfs uitsluitend door gezinsleden geleverd.Om deze
reden zijnveranderingen binnen het gezin vaak van grote invloed op de
bedrijfsvoering.
Tabel 1geeft een beeld van de ontwikkeling inde afgelopen 10jaar van het
aantal gezinsarbeidskrachten enwerknemers inde primaire landbouw (onderscheiden naar mannen envrouwen).
Tabel 1 Werkgelegenheid op agrarische bedrijven in Gelderland, 1976-1986
(regelmatig werkzame arbeidskrachten).

1976
1981
1986

Gezinsleden
mannen
33.580
29.260
28.695

vrouwen
18.250
15.230
13.040

Niet-gezinsleden
mannen
vrouwen
2.760
200
2.980
470
3.380
500

Bron: CBS, Landbouwstatistieken.
Uittabel 1blijkt dat het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten in de
landbouw inGelderland deafgelopen 10jaar met gemiddeld ruim 900 perjaar
isafgenomen.Tegenover eenafnamevan het aantal gezinsleden stond een
toenemend aantal werknemers. Op de ongeveer 10.000 hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50jaar, zijn ongeveer 4.000 opvolgers
(>16jaar) aanwezig. Dit aantal namtussen 1980en 1984 met ongeveer 400
toe. Over het verloop nadien zijn nog geen cijfers beschikbaar.
Volgens dezecijfers vormen vrouwelijke gezinsleden 30% van het totale aantal
regelmatige werkzame arbeidskrachten. Dat is meer dan gemiddeld in Nederlandwaar het correspondenderende percentage 26 bedraagt. Ingrote meerderheid gaat het hierbij om echtgenotes vande bedrijfshoofden (87%). Deze
cijfers zeggen niets over het aantal gewerkte uren enover de zeggenschap in
het bedrijf. Uit landelijk onderzoek (LEI-Loeffen 1984)en onderzoek inWinterswijk (Spijkers 1988) komt naarvoren dat boerinnen gemiddeld zo'n 20-24 uur
per week op het bedrijf werken. Inde statistieken worden overigens veel van
hunwerkzaamheden ten behoeve van het bedrijf, zoals schoonmaken,medicijnen halen bijde veearts,telefoon aannemen, bezoekers ontvangen, etc niet
geteld. Ook blijkt dat vrouwenvrijwel altijd een belangrijke rolspelen als
overlegpartner en bij het nemen van bedrijfsbeslissingen.
Niet allenzijnfulltime inde landbouw werkzaam.Van de bedrijfshoofden
(mannelijk envrouwelijk) heeft 28% een nevenberoep, waaronder 22% inzo
sterke matedat zijde landbouw slechts als nevenberoep uitoefenen.Ten
opzichte van 1983 is hier zowel absoluut als relatief sprake van een verminde-
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ring.Een enanderisweergegevenintabel2.
Tabel2 Bedrijfshoofden verdeeldoverhoofd- ennevenberoepsbedrijvenmet
enzonderneveninkomsten, Gelderland 1983 -1986,

Totaalaantalbedrijfshoofden
Agrarischhoofdberoep,zonder
neveninkomen
Agrarischhoofdberoep,met
neveninkomen
Agrarischnevenberoep

1983

%

1986

%

25.133

100

24.203

100

16.371

65

17.135

72

1.518
7.244

6
29

1.464
5.404

6
22

Bron:CBS,Landbouwstatistieken.
N.B.Dezetabelgeeftalleendeneveninkomstenvande bedrijfshoofden
aan.Detabelgeeftgeeninzicht indematewaarinagrarische bedrijvenafhankelijkzijnvaninkomenvanbuitenaf doorechtgenotesen/ofkinderen.
Doorhundirecterelatiemethetwerkophetagrarischbedrijfverdienende
ongeveer400bedrijfsverzorgers endebijna100jongerendieinhetkadervan
hetcombinatiebanenplan indelandbouwwerkzaamzijneenapartevermelding.
Daarnaastzijnerdepersonendieindedienstverlening,toeleveringenverwerkingwerkzaamzijn.Zijnemengeleidelijkaaneensteedsbelangrijkeraandeel
mdetotalearbeidvandeagrarischeproduktiekolomvoor hunrekening;op
basisvanarbeidsjarenvan24%in1948,naarthans40%.Tabel3laatzienhoe
dewerkgelegenheidindetotaleagribusiness indeverschillendesectorenis
onderverdeeld.
Tabel3 Werkgelegenheidindeagribusiness onderverdeeldnaarsectoren, in
procenten; Gelderland 1985.
Melk-envleesvee
Intensieveveehouderij
PlantaardigeProdukten
Zuivelindustrie
Vleesverwerkendeindustrie
Veevoederindustrie
Handel/diensten
Overige
Totaal

35

12
12

6

8
4
13
10
100

Bron:LEI
VolgensberekeningenvandeProvincialeRaadvoordeBedrijfsontwikkeling,
weergegeven,ndeStructuurnotavoordeLand-enTuinbouw bedroegin1985
netaandeelvandetotaleagribusinesssector indeprovincialewerkgelegenheidongeveer16,5%.
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2.2 Economische betekenis vande
agrarische sector inGelderland

Volgens de Structuurnota Land-enTuinbouw bedroeg in 1980 het totale
inkomen van bedrijven enoverheid (alsbeloning vande produktiefactoren
arbeid, grond en kapitaal,ofte wel de netto toegevoegde waarde tegen faktor
kosten) inde provincie Gelderland ruim 27 miljard gulden. DeGelderse landbouw droeg daar 1,1miljard gulden (=4,14%) aan bij.Verder werd door de
toeleverende enverwerkende bedrijven een bijdrage geleverd van 2,5 miljard (=
9,25%), waarmee het aandeel vande agribusiness in het totale provinciale
inkomen uitkwam op 13,4%.Omdat officiële meer recente cijfers niet beschikbaar zijn, isdoor het LEIeenschatting gemaakt vande situatie in 1985.
Berekend isdat in 1985de primaire landbouw een aandeel van 6,2% in het
totale provinciale inkomen verzorgde,terwijl het aandeel van detotale agribusinesstoenam tot ongeveer 15,5% (2,7 miljard gulden).
Deze produktiewaarde bestaat uit eenveelheid aan Produkten. De betekenis
van dezeverschillende produktietakken is intabel 4 weergegeven.
Tabel4 Opbouw vandeagrarische produktie in Gelderland en Nederland,
1985(verdeling vande sbe's* in procenten).
samenstelling
Nederland

samenstelling
Gelderland

Gelders aandeel
in Nederland

Rundvee
Vleeskalveren
Varkens
Legpluimvee
Slachtkuikens

43
1
10
2
1

58
3
19
3
1

17
50
23
25
19

Akkerbouw
Groenten open grond
Bloembollen
Fruitteelt
Boomkwekerij

12
4
4
2
2

2

5
2

3
5
30
10

Groenten glas

8

2

3

Giasbloemen (potplanten)

11

4

5(13)

Totaal

100

100

1
0

13

Bron: LEI,DeGelderse Landbouw en agribusiness rond hetjaar 2000,1988.
Uit detabel blijkt dat inGelderland deveehouderij niet minder dan 82%
uitmaakt vandetotale produktie. Ook iste ziendat de samenstelling van de
agrarische produktie inGelderland vrij sterk verschilt van de landelijke, met
namedoor de grotere betekenis van rundveehouderij,varkenshouderij en
fruitteelt ende minder sterke rolvanakkerbouw entuinbouw. Deafgelopen 10
jaar hebben zich slechts kleineverschuivingen voorgedaan. Het Gelders
aandeel inde nationale produktie nam hierbij toe inde rundveehouderij,
kalvermesterijen pluimveehouderij, maar nam af inde varkenshouderij en bij
deglasgroenten. Constant bleef het aandeel indefruitteelt en bij de giasbloemen.

Sbe'szijnstandaardbedrijfseenheden;metditbegripkunnenalleproduktietakkenondereen
economischenoemergebrachtwordenzodatdetotaleomvangvaneenbedrijf berekendkan
worden.Eensbecorrespondeert meteengestandaardiseerdbedragaantoegevoegdewaarde
(1melkkoe=2,5sbe).
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2.3 Bedrijfsstructurele
ontwikkelingen inGelderland

Algemeen
Gelderlandtelt momenteel ruim 24.000 agrarische bedrijven. Dit aantal neemt
sinds 1980beduidend minder sterk af dan daarvoor. Voor 1980 verminderde
hetaantaljaarlijks met aantallen boven de 500,nadien met minder dan 300.
Bedrijfsbeëindiging vindt weliswaar overal plaats, maar niet inalle regio's in
evensterke mate. Regio's met relatief hogere aantallen bedrijfsbeëindiging de
afgelopen 7jaarwarende OostelijkeVeluweenVeluwezoom. Regio's met
relatief minder bedrijfsbeëindigingen waren de Bommelerwaad en de WestVeluwe.
Opgemerkt moet worden dat binnen regio's nog aanzienlijke verschillen
kunnenvoorkomen.
Voor detoekomst van eenagrarisch bedrijf heeft de bedrijfsomvang altijd een
cruciale rolgespeeld.Gelderland heeft met gemiddeld 127sbe per bedrijf ten
opzichtevan Nederland (170sbe)eenduidelijk kleinere gemiddelde bedrijfsomvang; dit isdeafgelopen 7jaar niet veranderd.
Deafwijkende situatie,tenopzichte van Nederland,blijkt ook uittabel 5 waarin
vanzowel hoofdberoeps- als nevenberoepsbedrijven de bedrijfsomvang in
klassen isweergegeven.Opvallend isdat deverschillen zich met name bij de
hoofdberoepsbedrijven manifesteren endat hetverschil inde bedrijfsgroottestructuur niet kanworden toegeschreven aan de nevenberoepsbedrijven.
Tabel5 Percentage bedrijven ingedeeld naarbedrijfsomvang, uitgedrukt in
sbe's, in Gelderlanden Nederland, naarhoofd- en nevenberoep, 1987.

sbe

hoofdberoep
Gld
Ned

nevenberoep
Gld
Ned

<70
71-149
150-250
251-500
>500
Totaal

23
32
30
14
1
100

87
9
2
2

18
26
30
21
5
100

100

85
10
3
1
1
100

Bron: CBS,bewerkingLEI.
Regio's met eenopvallend hoger percentage kleinere bedrijven (<130sbe) zijn
deGelderse Vallei,de Noord-enOost-Veluwe,delen van de Zuidelijke Achterhoek,en het middengedeelte van het Rivierengebied.
Inde verschillende sectoren treden deafgelopen jaren duidelijke veranderingen
op. Devolgendetabelgeeft hiervaneenbeeld.
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Tabel6 Ontwikkeling vande Gelderseland- en tuinbouw (1975= 100),
aantallenbedrijven en dieren (instuks) engewassen (enhectaren) in
1987.
aantallen 1987

Ontwikkel ing
1980

1983

1987

89

85

82

24.000

Melkkoeien
Jongvee
Vleesvee (runderen)
Vleeskalveren
Vleesvarkens
Fokvarkens
Slachtkuikens
Leghennen
Eenden

108
104
93
126
131
133
100
133
110

117
103
87
103
133
129
99
140
84

99
83
143
158
161
158
124
168
72

353.000
289.000
97.000
354.000
1.702.000
398.000
6.710.000
12.204.000
420.000

Grasland
Akkerbouw
Groenvoeder
Bomen/planten
Fruit

94
64
179
134
77

92
59
197
133
72

89
75
239
159
69

189.325
18.000
40.700
863
6.500

Glasgroente
Glasbloemen
Potplanten

84
169
130

82
173
141

72
230
155

168
191
134

Bedrijven

Bron: CBS Landbouwtelling Bewerking LEI.
Door de samenhang tussen bedrijfsomvang en inkomensmogelijkheden
betekent een hoog percentage kleinere bedrijven dat ook de inkomenssituatie
inGelderland in negatievezin afsteekt ten opzichte van de Nederlande situatie.
Intabel 7wordt het gemiddeld besteedbaar inkomen vanzelfstandigen binnen
en buiten de landbouw zoals berekend inde belastingstatistiek van het CBS
met elkaarvergeleken.
Onder besteedbaar inkomen wordt intabel 7verstaan het belastbaar inkomen
vermeerderd met ontvangen wir-premieen buitengewone lasten,enverminderd met loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Tabel 7 Gemiddeld besteedbaar inkomen vanzelfstandigen en niet
zelfstandigen, 1984(inguldens).
gebied

zelfstandigen
niet agrariërs
agrariërs

werknemers
en werklozen

Veluwe
Achterhoek
Arnhem/Nijmegen
Zuid-West Gld.

24.840
26.680
28.080
26.120

36.000
33.260
2.460
31.590

26.920
26.500
27.200
26.570

Gelderland
Nederland

26.190
34.500

32.545
34.850

26.190
27.490

Bron: CBS,Statistiek vande personele inkomensverdeling, 1984.
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Uittabel 7blijkt dat deagrariërs inGelderland,althans in 1984,gemiddeld een
25% lager besteedbaar inkomen hadden dandie in Nederland.Eveneens blijkt
eenachterstand van20%ten opzichte vanzelfstandigen buiten de landbouw.
Invergelijking met de categorie werknemers enwerklozen is het besteedbaar
inkomen ongeveer evenhoog.
Bedacht moet hierbijwelworden dat het hierom gemiddelden gaat, waarbij
naar produktierichtingenregio afwijkingen naar boven en beneden voorkomen.
Dat hierbij eenbelangrijk aantal huishoudens eendusdanig laag inkomen haalt
dat zijonder de echte minimavallen,blijkt uit cijfersvan het Ministerie van
Landbouw enVisserij.Dezehuishoudens deden de afgelopen jaren een beroep
op de regeling eenmalige uitkeringvoor zelfstandigen (de EUZ-regeling,zie
tabel8)
Tabel8 Aantallen ontvangers vande eenmalige uitkering voorzelfstandigen in
Gelderlanden Nederland

1982
1986

Gelderland
aantal EUZ
ontvangers

% vanalle
agrariërs

Nederland
aantal EUZ
ontvangers

% van alle
agrariërs

4.745
2.245

19
9

27.000
9.343

19
7

Bron: Ministerievan Landbouw enVisserij, Direktie Uitvoering Regelingen.
Hoeweldeaantallen inabsolute zinsterk zijn afgenomen blijkt thans dat
Gelderland24%tegenover in 1982ruim 17% van het landelijk aantal EUZontvangers telt.
Melkveehouderij
Met het aandeelvan48% inde netto toegevoegde waarde en 51% in de
werkgelegenheid neemt binnen hettotale Gelderse landbouwcomplex het
melkveehouderijcomplex de belangrijkste plaats in.In 1987 bedroeg het aantal
gespecialiseerde melkveebedrijvenongeveer 9000. Het grootste deelvan de
cultuurgrond wordt direct aangewend ten behoeve van deze bedrijfstak, hetzij
alsgrasland,hetzijvoor deteelt van voedergewassen.
Delaatste decennia isde melkveehouderij sterk inontwikkeling door versnelde
modernisering ensterke uitbreiding.Technische ontwikkelingen als ligboxenstallen,tankmelken,beterevoederwinningsmethoden en veeverbetering
droegen aandezevernieuwingen bij.Eenvan de nieuwste ontwikkelingen is de
toepassing vande computer.
Indezuivelindustrie heeft eensterkeconcentratie enmodernisering plaats
gevonden. Inhet beginvan dejaren tachtig manifesteerden zich steeds
duidelijker overschotten op de zuivelmarkt. Dit leidde in 1984tot de invoering
vandesuperheffing. Dit betekende een ingrijpende wijziging voor de sector en
een inkrimping voor deveestapel.
Losvandeontwikkeling vande melkveestapel is het aantal melkveebedrijven
verminderd:van 14.000in 1975tot 9.000in 1987. Debedrijven met kleine
aantallen melkvee stootten het melkvee af, terwijl de grotere meer en meer
specialiseerden en uitbreidden. Eenopvallend kenmerk is dat het aantal
melkkkoeienper hainGelderland groter isdan gemiddeld in Nederland. Met
meer dande helft van de bedrijven kleiner dan 150sbe,blijft Gelderland in het
schaalvergrotingsproces enigzins achter bij Nederland. Daar heeft ongeveer
20

40% van de melkveebedrijven eenomvang die kleiner is dan 150 sbe.Ook in
deverdeling van de omvangvan de melkquota per bedrijf blijkt het grotere
aantal kleinere bedrijven.Zo hadden in 1984 in Nederland 23% van de bedrijven een melkquotum beneden de 100ton terwijl dit percentage in Gelderland
op 33% lag.Het gemiddeld melkquotum per bedrijf bedroeg in 1984 in Gelderland 187ton tegenover in Nederland 229ton. Inhoeverre Gelderland importerenddanwel exporterend isvoor melkquota, isop dit moment niet bekend. De
Achterhoek behoort tot degebieden waar in Nederland de hoogste prijzen voor
melkquota worden betaald. Inde periode oktober 1987 -juni 1988scoorde de
Achterhoek met + 3,58 per liter melk zelfs het hoogst (ter vergelijking Friesland
± 3,25, Veluwe± 2,73 en Rivierengebied + 2,71).
Varkenshouderij
Inhet totale Gelderse landbouwcomplex neemt het varkenshouderijcomplex
19% van de netto toegevoegde waarde en20% vande werkgelegenheid voor
zijn rekening. Het gaat hierbij om ongeveer 3200 varkensbedrijven.
Devarkenshouderij heeft in het oosten van het land een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Bij degrote opvolgingsdruk inde landbouw bood de
varkenshouderij bovendien de mogelijkheid om zelfstandig inde agrarische
sector werkzaam te blijven.Vandetotale varkensstapel in Nederland wordt
26% inGelderland gehouden. Maakte devarkenshouderij vroeger vooral deel
uitvan de activiteiten op het gemengde landbouwbedrijf, thans is in Gelderland
ongeveer de helft van de bedrijven met varkensjuist inde varkenshouderij
gespecialiseerd.
Waren de bedrijven vroeger inzekere mate grondgebonden, thans zijnze voor
nagenoeg 100% op krachtvoer aangewezen.
Het aantal varkens per bedrijf is inGelderland gemiddeld wat lager dan in
Nederland. De bedrijfsgrootte-verdeling in Gelderland isten opzichte van
Nederland inde afgelopen 10jaar niet verbeterd. Eenvan de oorzaken hiervan
kan het hoge aandeel nevenberoepers indit bedrijfstypezijn (38%van de
varkenstapel wordt op nevenberoepsbedrijven gehouden). De technische
resultaten indevleesvarkenshouderij op nevenbedrijven verschillen overigens
nauwelijks van die op hoofdberoepsbedrijven. Wat betreft de zeugenhouderij is
het saldo per dier inGelderland vergelijkbaar met Nederland. Dit ondanks een
hoger aantal grootgebrachte biggen per zeug. Dehogere voerprijzen doen dit
laatstevoordeel teniet.
Inde periode 1975 -1986 groeide de Gelderse varkensstapel van 1,9 miljoen
tot ruim 3 miljoen dieren. Het Nederlandse aandeel indetotale EG produktie
nam over diejaren toe van 10% tot 15%. Inmiddels heeft de EGeen zelfvoorzieningsgraad van boven de 100% bereikt. Dit betekent dat verdere groei
alleen nog plaats kanvindendoor export naar buiten de EGenverdringing via
deweg van kwaliteitsverbetering en of kostenverlaging.
Gunstige uitgangspunten vande Nederlandse varkenshouderij zijn:
- Gunstige ligging voor de aanvoer vanveevoedergrondstoffen ten opzichte
van de afzetgebieden.
- Goede vakbekwaamheid.
- Goede structuur van devarkenshouderij met een relatief groot aantal
varkens per bedrijf voor een rationele produktie.
- Goede structuur van de mengvoederindustrie.
- Redelijk goede structuur van de slachtbedrijven en vleesverwerkende
industrieën.
- Goede kwaliteit van het uitgangsmateriaal.
- Goede gezondheidszorg en kwaliteitscontrole.
Niettemin vraagt, zeker bij eenverzadigde markt, deze uitgangssituatie nauwlettend de aandacht. Bijzondere factoren waar devarkenshouderij in sterke
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mate meete maken heeft gekregenzijnde belasting van het milieu (fosfaat
overschotten) enziekte preventie.
Vleeskalverhouderij
Devleeskalverensector inzijntotaliteit bedraagt zowel naar netto toegevoegde
waarde alswerkgelegenheid 8% bij inhet totale Gelderse landbouwcomplex.
Hetgaat indezesector om ruim 800 bedrijven (53%van het Nederlands
totaal).
Devleeskalverhouderij diezich richt op de produktie van blank vlees is in haar
huidigevorm nogvrijjong.
Desterke groeivande melkvleesstapel indejaren 1970en 1980 is een grote
stimulans geweest voor deontwikkeling van devleeskalverhouderij, omdat de
nuchtere kalverentegen relatief lage prijzen beschikbaar waren.
Het overschot aanmagere melkpoeder dat voor relatief lage prijzen beschikbaar kwam,veroorzaakte eenverschuiving van het gebruik vanvolle melk naar
melkvervangende preparaten. Devoerkosten daalden hierdoor aanzienlijk.
Devleeskalverhouderij isvoor 90% van de dieren gebaseerd op contrakten
tussen veevoederindustrie en veehouders.
Nederland kentvoor kalfsvlees eenzelfvoorzieningsgraad van 670%. De
belangrijkste afzetmarkt ligt in Italie.
Naast de komst vande contractproduktie heeft ook de automatisering bij het
voeren endevoerbereiding bijgedragen tot eenvergroting vande bedrijven.
Nade invoering van desuperheffing op melk in 1984 isde melkveestapel
teruggelopen enzijn steeds minder nuchtere kalveren beschikbaar gekomen
voor devleeskalverhouderij.
Daarbij speelt ook een roldat vanuit de stierenmesterijvoor de roodvleesproduktie eengroterevraag naar kalveren isontstaan. Een nadeel voor de kalverhouderij isdat door de inbrengvanAmerikaans bloed inde melkveehouderij de
geschiktheid van de kalveren voor devleesproduktie isteruggelopen. Dat de
kalverhouderij desondanks nogtot in 1987 inomvang toenam komt deels door
de importvankalveren deelsdoor het langer aanhouden van de kalveren.
Sinds 1988tekent zich echter een kentering af.
Als gevolg van de hoge prijzen van nuchtere kalveren,de hogere voerkosten,
de achterblijvende opbrengsten ende kosten voor de afzetvan de mest
(kalvergier) staande uitkomsten vande vleeskalverhouderijsector sterk onder
druk.
Vanaf 1januari 1987 gelden nieuwewettelijke eisenten aanzien van de huisvesting vande kalveren. Daarnaast isonder invloed van de toegenomen
aandacht voor hetwelzijn van de dieren de groepshuisvesting inde belangstellinggekomen.
Zowel naaraantal dieren als naar aantal bedrijven neemt Gelderland ongeveer
de helftvanhet Nederlandse aantal voor haar rekening. Een belangrijk deel van
de bedrijven is klein.Slechts een derde deel was in 1987groter dan 150 sbe
(ongeveer 450vleeskalveren); een omvang dieveelal nodig isvoor een redelijke
inkomensbasisvoor één arbeidskracht.
Hoewel de bijdragevandevleeskalverensector aan detotale mestproduktie
beperkt is,kandehelftvande bedrijven de mest niet op het eigen bedrijf kwijt.
Door het lagegehalte aan mineralen enorganische stof inde mest wordt deze
mest nauwelijks gewenst door bedrijven diewel mest kunnen gebruiken. Om
deze mest verantwoord aftezettenzijnderhalvede laatstejaren kalvergierzuiveringsinstallatiesgebouwd of invoorbereiding genomen.
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Pluimveehouderij
Met eenaandeelvan3% inde nettotoegevoegde waarde inhettotale landbouwcomplex en4 % indewerkgelegenheid wat betreft de leghennensector en
4% respectievelijk 3% wat betreft de slachtkuikensector, neemt het pluimveehouderijcomplex eenongeveer vergelijkbare positie inals de vleeskalversector.
Het gaat indezesector om ruim 300 gespecialiseerde leghennenbedrijven en
bijna 100 slachtkuikenbedrijven.
Delegpluimveehouderij inGelderland isgeconcentreerd op de westelijke
Veluwe. Deslachtkuikenhouderij komt meer verspreid voor. Depluimveehouderij is indejaren 70 en80enorm uitgebreid.Op ruim 20% van de bedrijven
met legpluimvee is dit de hoofdactiviteit; op de andere bedrijven wordt legpluimveegehouden incombinatie met een andere agrarische activiteit. Op de
gespecialiseerde bedrijven wordt overigens wel 70%van de legkippen gehouden. Deslachtpluimveebedrijven zijn meer gespecialiseerd: ruim 40% van de
bedrijven, met 60% vande produktie.
Inde slachtsector zijn de resultaten redelijkte noemen,inde legsector matig.
Inde pluimveehouderij bestaat 60%tot 70% van de kosten uit voerkosten.
Fluctuaties inde voerprijzen zorgen voor sterk wisselende bedrijfsuitkomsten.
Dearbeidsopbrengst bedraagt ongeveer 5% van detotale opbrengst. De
sterke punten van de pluimveehouderij zijnvooral het goede uitgangsmateriaal
dat de sector ter beschikking staat en het hoge kennisniveau dat inde sector
aanwezig is.
Overige veehouderij
Onder overige veehouderij wordt verstaan:vleesrunderen,schapen,kalkoenen,
paarden, pelsdieren, konijnen en dergelijke. Een uitvoerige behandeling zou in
dit verbandte ver voeren.Inzijn algemeenheid kangesignaleerd worden dat
door deverzadiging van de markt vanvarkensvlees en de quotering in de
zuivelsector de belangstelling voor de overige veehouderijtakken isgegroeid.
Geenvan dezetakken isechter als gat inde markt te beschouwen. Een relatief
groot aantal melkveehouders is ertoe overgegaan om naast melkvee, ook
vleesvee of schapen te houden.Als gevolg van dezeontwikkeling zijner
vleesstierenbedrijven ontstaan diezich richten op de roodvleesproduktie.
Vooralsnog kunnen inde roodvleesproduktie door vleesstierenbedrijven maar
beperkte verdiensten worden behaald.
Gelderland kent verder een licht groeiend aantal pelsdierhouderijbedrijven.
Akkerbouw
Binnen hettotale landbouwcomplex isde Gelderse akkerbouw met een
aandeel vanzowel 2% inde netto toegevoegde waarde als inde werkgelegenheidvan beperkte betekenis.
Akkerbouw komt inGelderland verspreid voor. Invergelijking met Nederland is
de Gelderseakkerbouw kleinschalig.Intotaal gaat het inGelderland om 1100
gespecialiseerde bedrijven met gemiddeld 16hacultuurgrond. Ruim tweederdevan de bedrijven is kleiner dan 70 sbe.Vande bedrijven staat 55% geregistreerd als nevenberoepsbedrijf. Vandeongeveer 225 bedrijven groter dan 70
sbe, is degemiddelde bedrijfsgrootte40 ha.
Deakkerbouw maakt momenteel moeilijketijden door.
Fruitteelt
Inhet totale Gelderse landbouwcomplex draagt defruitteelt 6% bij aan de
nettotoegevoegde waarde en5% aan dewerkgelegenheid. Hetgaat hierbij om
ruim 1100bedrijven.
Gelderland bezit met bijna 7000 haongeveer 30%van landelijk areaal fruitteelt.
Inde afgelopen jaren hebben zichindefruitteelt belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan.Van beginjaren 70tot beginjaren 80 nam het areaal appelen en
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perengestadigaf.Daarnatradereenstabilisatieopenkwamdesectorde
fruitcrisisgeleidelijkaanteboven.
Eenenanderheeftweltotgevolggehaddat hetaantalbedrijvenmetfruitsinds
1970ongeveermettweederdeisgedaald.Hetbetrofvooralgemengdebedrijvenmetfruit.Evenalsbijdeandereagrarischetakkenzijnindefruitteelt relatief
veelkleinebedrijveninGelderlandtevinden:ruimdehelft iskleinerdan70sbe
(=3,5ha).Vooreengrootdeelzijndatnevenberoepsbedrijven.
Indebedrijfsvoeringheeftzicheenaantalbelangrijkewijzigingenvoorgedaan.
Indeeersteplaatsdeverjongingvandefruitopstanden.Ouderebeplantingen
vereisenmeeronderhoudenmeeraandachtvoorziektebestrijding,terwijlde
kwaliteitvandevruchtminderis.Verjonging vandeplantopstandenvereist
investeringenenbetekentdatgedurendedeaanloopperiodeeendeelvande
produktiewordtgemist.Lagdeverjonging inGelderlandaanvankelijkachterbij
delandelijkeontwikkeling,momenteelgaatdiegelijkop.
Naastdeverjongingheeftverbredingenverbeteringvanhetassortiment plaats
gevonden.Hiermeewordendebedrijfsrisico's meergespreidenwordthet
aanbodgevarieerder. DenieuwerassenElstarenJonagoldhebbenhetimago
vanhetNederlandsfruitbelangrijkverbeterd.InGelderlandisdezevernieuwing
invergelijkingmeteldersgoeddoorgevoerd.Daarbijzijnnieuwetechnische
mogelijkhedenbenutzoalsfertigatie(bemestingvanbomenviaslangenstelsels)enzijndeplantdichthedenopgevoerd.
Mededoordemeerkritischeopstellingvandeconsumenttenaanzienvan
bestrijdingsmiddelen,isbinnendesectoreentoenemendeaandachtvoorhet
milieutebespeuren.
Omhethelejaardooreengevarieerdassortimentvangoedekwaliteitopde
markttekunnenbrengen,wordtersteedsmeeraandacht besteedaande
opslagvanfruitendekoel-enbewaartechniekenvoorfruit.
Eenbelangrijkeschakelindeafzetvanfruitvormthetveilingwezen.Bijeen
goedemarketingkanvoorkwaliteitsfruit eenbetereprijswordengerealiseerd.
Deconcentratieaandekoperskantheeftertoegeleiddathetaantalveilingenin
Gelderlandgedaaldisvan16in1960tot5in1986.Besprekingenoververdere
samenwerkingoffusieszijngaande.
Boomteelt
Hoewelhetaandeelvandeboomkwekerij indetotaleagrarischeproduktiein
Gelderlandvrijbeperkt is,verdientdezetakmetbijna800hatochdeaandacht.Ongeveer10%vandeNederlandseboomkwekerijen isinGelderland
geconcentreerd(Kesteren-Opheusden)enbiedtwerkgelegenheidaan600
personen.
Deboomteelt inGelderlandbetreft metnamelaan-enparkbomen;bijna
tweederdedeelvandeproduktenwordtgeëxporteerd.
Hetaantalboomkwekerijbedrijvenisindeperiode 1975-1987 metongeveer
25%toegenomenenbedraagtthansruim300.
Quabedrijfsgrootte-structuurwijktdeGelderseboomkwekerijweinigafvande
Nederlandse.Invergelijkingmetandereproduktietakken isersprakevaneen
bedrijfstakmetveeljongeondernemers.Ongeveer85%vandeboomkwekerijteeltvindtplaatsopgespecialiseerdebedrijven.
Bijdeinternationaleafzetwordtvoortdurendgetracht hetassortimentte
verbeterenentevernieuwen.Bijdeteelttechniekentreedtdelaatstejareneen
sterkegroeiopvandeintensievepot-encontainerteelt. Hetvoordeelhiervanis
eenbeterebeheersingvanhetwortelmilieuendemogelijkheidvanzogenaam24

dejaarrond-activiteiten.
Weefselkweek iseenvermeerderingsmethode die in kortetijd veel uniforme
nakomelingen vaneen plant oplevert.
Inde boomteelt wordt deteelt vaak gecombineerd met de handel.Vraag en
aanbod ontmoeten elkaar op die manier op velerlei wijze. Hetverkrijgen van
voldoende marktinzicht is indeze situatie niet eenvoudig.
Glastuinbouw
De(glas)tuinbouw is een belangrijke exportpeiler van de Nederlandse land- en
tuinbouw. DeGeldersetuinbouw neemt een bescheiden plaats inten opzichte
van hettotaal. Erzijnenkele centra inde provincie: indeOver-Betuwe Oost
(glastuinbouw) ende Bommelerwaard (glastuinbouw en champignons).
Detotale oppervlakte glas bedroeg in 1986465 ha,terwijl er in 1976 nog maar
350 haglas inGelderland aanwezigwas. Deglastuinbouw levert aan agrarisch
Gelderland ongeveer 4,5% van de netto toegevoegde waarde en3% van de
werkgelegenheid (1800personen). Erzijnongeveer 650 bedrijven met snijbloemen en of potplanten en300 met groenten.
DecentraOver-Betuwe Oost (samenmet de Liemers)ende Bommelerwaard
verschillen op een aantal punten duidelijk van elkaar. Inde Bommelerwaard
betreft het veelalquaomvanggrote bedrijven gespecialiseerd in snijbloemen
(anjers,chrysanten enfresia's) met eenafzet via deveiling inAalsmeer. Ook
voor anderezaken zoalstoelevering zijndeze bedrijven gericht op het westen
van het land.Tevens vinden we inde Bommelerwaard en dan met name in het
oostelijke deeleen belangrijk centrum voor dechampignonteelt. Het gaat om
ruim 200 bedrijven (250 inGelderland) die meer dan een kwart van de totale
champignonproduktie vanons landvoor hunrekening nemen.Het betreft
zowel de produktie voor deconserven- alsvoor deversmarkt. Deafzet vindt
grotendeelsviade handel plaats engedeeltelijk viadeveiling te Zaltbommel.
DeOver-Betuwe Oost kan meer beschouwd worden als eencentrum gezien de
aanwezigheid van eenveiling (V.O.N, in Bemmel),een proeftuin (Lent) en een
middelbare tuinbouwschool (Nijmegen).
Inde Over-Betuwe (inclusief Liemers) komt circa 220 hastaand glasvoor met
concentraties bij Huissen en Lent. Het betreft zowel groente-, bloemen- en
potplanten bedrijven die elk ongeveer eenderdevan hettotaal areaal in beslag
nemen. Met namede potplantenteelt iseen activiteit dievanouds hier is
geconcentreerd; ruim 13% van het landelijk areaal potplanten is rond Lent
geconcentreerd. Deze regionale specialisatie inde potplantenteelt iser ook in
detoeleverende en afzet bedrijven.Zozijn ereencoöperatie, potgrondbedrijven, handelskwekerijen enallerleitoeleverende bedrijven. Intotaliteit vinden
circa 2600 mensen regelmatig encirca275 mensen onregelmatig werk in de
glastuinbouw. Deafzet van de produkten inde Over-Betuwe Oost vindt
verschillend plaats.Zo worden de groenten veelal viade veiling in Bemmel
afgezet, snijbloemen inAalsmeer en de potplanten middels handelsagenten.
2.4 Maatschappelijke aspecten van
deGelderse Landbouw

De24.000 bedrijven die Gelderland telt,zijn in meerderheid gezinsbedrijven.
Dat betekent dat de maatschappelijke context ende situatievan huishouden
engezin bijde bedrijfsvoering een nietteverwaarlozen rolspelen.Met het oog
op detoekomst van de landbouw inGelderland is het daarom van belang een
aantal maatschappelijke veranderingen inde beschouwing te betrekken.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderzoek vande LUW "Het agrarisch
gezinsbedrijf inGelderland,eenverkenning vanverandering en maatschappelijktoekomstperspectief", Wageningen 1988.
Inde eerste plaatswordt aandacht besteed aanveranderingen inde platte-
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landssamenleving endeveranderende plaats van agrarische huishoudens en
bedrijven daarin.Indetweede plaats wordt ingegaan op een aantal veranderingen rond huwelijk engezin.
Sociaalklimaaten voorzieningenniveau
Het platteland ende plattelandssamenleving zijn op veel punten veranderd.
Maatschappelijke trends diede aandacht vragen zijn: concentratie enschaalvergroting van allerleivoorzieningen,verandering van de samenstelling van de
plattelandsbevolking endaarmee verandering van de plaats en de invloed van
agrariërs inde plattelandssamenleving. Voorts kunnen de toenemende individualisering envergrijzing worden genoemd.
Medealsgevolg van het overheidsbeleid op alle niveau's wordt het netwerk
van dagelijkse voorzieningen op het terrein van onderwijs, winkels, sport en
culturele, medische ensociale voorzieningen wijdmaziger. De voorzieningen
concentreren zich steeds meer inde middelgrote en de grote kernen.Verschraling van het leefklimaat en het dagelijks leven op het platteland en in de
kleine kernenzijn daarvan het gevolg. Dit probleem treft uiteraard niet alle
categorieën van de plattelandsbevolking evenzwaar. Voor de positie van
agrarische huishoudens inde plattelandssamenleving betekenen een toenemende individualisering dat men zich inhet algemeen sterker dan voorheen
gaat oriënteren op desamenleving buiten de directe lokale gemeenschap.
Het dorp endedorpsgemeenschap vormen steeds minder het kader voor het
levenvanalledag. Hulp,advies envooral ook normen en waarden met betrekkingtot het doen en latenvan mensen,worden tegenwoordig minder ontleend
aandetraditionele informele kaders vanfamilie, buurt en kerk, maar zijn in
toenemende mateeen afgeleide vande bredere samenleving. Formele organisaties zoals banken, bedrijfsleven,voorlichting, massamedia, bedrijfs- en
gezinsverzorging spelen daarbij intoenemende mate een rol. Het boer-zijn is
vaneen manier van levenveranderd ineen economisch-rationele beroepsuitoefening. Eénvan de gevolgen daarvan isdat agrarische huishoudens de
eigensituatie meer enmeer gaanvergelijken met die van niet-agrariërs;
bijvoorbeeldwaar het inkomen,vrijetijd en maatschappelijk aanzien betreft. De
leefstijl op het platteland verschilt nauwelijks meer van die in het stedelijk
milieu. Eenander aspect van deze globale veranderingen is het feit dat het
percentage agrariërs onder de plattelandsbevolking afneemt. Inde loop van de
tijd isde invloedvan de boer op het reilen enzeilen van het platteland afgenomen;minder danvoorheen isde plattelandssamenleving een "boerensamenleving Daarbij komen dan nogeens detoenemende claims die recreatie, natuur
enmilieu leggenop de plattelandsruimte. Detoenemende vergrijzing van de
samenleving, heeft ook specifieke consequenties voor het Gelderse platteland
endeagrarische bedrijven.Vooral voor dezorg envoorzieningen voor ouderen
op het platteland,maarookvoor bedrijfsontwikkeling en bedrijfsopvolging.
Veranderingenbinnen het gezinsbedrijf
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Dewijzewaaropgezinenbedrijf metelkaarverbondenzijnisgeenconstant
gegeven.Indeloopvandetijdhebbenzakelijkerverhoudingenhunintrede
gedaan.Zowelgezinalsbedrijfwordeninhundoenenlatenmeerenmeer
beïnvloeddoormarkten,politiekenveranderingsprocessen opmaatschappelijkterrein.Nietteminisinhethedendaagsegezinsbedrijf debedrijfsvoeringniet
alleenderesultantevaneconomisch-rationelebeslissingen. Opvattingen,
normenenwaardenindesfeervanhuwelijkengezin,zoalsbijvoorbeeldover
detaakverdelingtussenechtgenoten,opvoedingentoekomstvandekinderen
enderelatietot deoudstegeneratie,blijveninhetgezinsbedrijf vaninvloed.
Veranderingendieinditkaderkunnenwordengesignaleerdzijndemografische
trendszoalseendalendehuwelijksfrequentieeneentoenemende pluriformiteit
vanleefvormen,kleinerwordendehuishoudens,dalendkindertal,kortere
periodedaterkinderenofouderenineengezinwordenverzorgdendestijging
vanhetaantalechtscheidingen.
Individualiseringsprocessen hebbenondermeergevolgenvoordeverhouding
tussenoudersenkinderen,tussenmanenvrouwentussendekinderenuiteen
gezinonderling.Kinderentredenmindervanzelfsprekendindevoetsporenvan
hunouders.Datkanconsequentieshebbenvoordeberoepskeuze,debedrijfsopvolgingendesamenwerkingtussenopeenvolgendegeneraties.Individualiseringenverzakelijkingvandeverhoudingenkunnenookeenmindervanzelfsprekendesolidariteittussenkinderentotgevolghebbenenvanbetekeniszijn
voordebedrijfsopvolging.
Totvoor kortkondepositievandevrouwinhetagrarischbedrijfworden
gekarakteriseerdalsdievanmeewerkendeechtgenote.Haarwerkophet
bedrijfwasalshetwareeenvanzelfsprekendgevolgvanhaarhuwelijkmeteen
boer.Eenvandetrendsdiemetbetrekkingtotdeemancipatievandevrouw
valttesignaleren,isdetoenemendearbeidsoriëntatie.Ditheeftonderandere
totgevolgdatereengroterediversiteitoptreedt inzakedeplaatsdiedevrouw
inhetagrarischbedrijf inneemt.Eentweedeeffectishetsterker beklemtonen
vandeeigenindividualiteitenzelfstandigheid.
Onderwijs en voorlichting
Aanhetagrarischondernemerschapzijnindeloopvandetijdsteedshogere
eisengesteld.Naastvakbekwaamheidin(teelt)technischezinwordener
bekwaamhedengevraagdtenaanzienvanhetondernemerschapenhet
management,aanhetverkrijgenenvertalenvaninformatieenhetomgaanmet
maatschappelijkeontwikkelingen.
Debasisvoordezekwaliteitenwordtgelegdmeteengoedeopleiding.Het
huidigeopleidingsniveauvanbedrijfshoofdenenopvolgersblijktuittabel9.
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Tabel9 Onderwijsniveau vanbedrijfshoofden en opvolgers, per deelgebied,
1984.
Aardvan het
onderwijs
Middelb.en
Hoger Agr.
Lager Agr.
Ander
Voortgezet
Geen
Voortgezet
Totaal

Bedrijfshoofden
O-Gld
Veluwe

Riv-Geb

Opvolgers
O-Gld
Veluwe

Riv-Geb

26
52

10
39

18
46

60
28

32
37

42
34

6

8

6

11

26

21

16

43

30

1

5

3

100

100

100

100

100

100

Bron: CBS,meitellingen.
Wanneer ervanwordt uitgegaan dat tegenwoordig minimaal middelbaar
agrarisch onderwijs eenvereiste is,moet worden geconcludeerd dat de
huidige situatietewensen over laat. Opvallend is dat Oost-Gelderland zowel bij
de bedrijfshoofden als bijdeopvolgers ingunstige zin afsteekt. Ook ten
opzichte van landelijke cijfers isdit het geval. Met name de Veluwe blijft daarbij
achter. Opgemerkt moet echter worden dat nade basisopleiding punten als
ervaring, bijscholing, informatie-uitwisseling envoorlichting een steeds grotere
rolgaanspelen. Informatie over de mate waarin hiervan gebruik wordt gemaakt
isnietvoorhanden.
Eenbelangrijke recente ontwikkeling in het agrarisch onderwijs isde concentratie van het lager en middelbaar onderwijs en een aantal aanvullende vormen
vanagrarisch onderwijs. Dezeconcentratie moet het onderwijs versterken en
meer ruimte bieden aanonderwijskundige ontwikkelingen en vernieuwingen.
Door deze ontwikkeling zullen er inGelderland vooralsnog 3 Agrarische
Opleidings Centra (AOC)worden gevormd.
2.5 Landbouw enfysieke omgeving
inGelderland

Algemeen
D e | an dbouwspeelt zichaf in het landelijk gebied dat tevens fungeert als

drager vananderefuncties. Bijvoorbeeld infysiek opzicht, doordat landbouwgebied tevens eenfunctie heeft voor natuur, landschap en openluchtrecreatie.
Ook ineconomisch opzicht iser een samenhang, doordat de landbouw mede
het economisch draagvlak vormt voor de plattelandsbevolking en het bijbehorendevoorzieningenniveau en leefbaarheidspeil.
Veranderingen diezich inde landbouw door technologische, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen hebben voltrokken, hebben hun invloed
gehadop dewijzewaaarop de landbouw eenfunctie vervult voor het landelijk
gebied. Enerzijdsvalt op dat de landbouw eendynamische invloed heeft:
landschaps- ennatuurwaarden blijven hierdoor in beweging.Anderzijds moet
worden geconstateerd dat eenspanning bestaat tussen hetgeen vanuit
landbouwkundig oogpunt gewenst wordt geacht endatgene dat vanuit de
invalshoek natuur en landschap wordt gewenst. De landbouwkundige ontwikkelingen inde laatste decenniazijngepaard gegaan met een nivellering van de
natuur enveranderingen van het landschap. Denivellering van de natuurwaarden ismet nameveroorzaakt door intensivering van het grondgebruik, door
verlagingvan degrondwaterstand en door aantasting van de milieukwaliteit.
ü e 2 e laatstefactor k o m t
overigens niet alleenvoor rekening van de landbouw.
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Dewijzigingeninhetlandschapzijnmetnameveroorzaakt doordeschaalvergrotingdiezichinhetlandelijkgebiedheeftvoltrokken.Volgensdejaarlijkse
tellingvaninwonersenwoningenperonderdeelvandeGeldersegemeenten
woondenerin1987bijna218.000personeninhetbuitengebied(daaronder
begrependebewonersvanbuurtschappenenbuurten).Meteenaandeelvan
ongeveer 100.000personenvormtdeagrarischebevolkingdaarmeebijnade
helftvandetotalepopulatievanhetbuitengebied.
Ruimtebeslagengrondgebruik
Meteenruimtegebruikvan258.000habijgeregistreerde landbouwbedrijven
bestrijktdeGelderselandbouwruim60%vandetotaleoppervlaktevan
Gelderland.Hiervanwordt75%voorgraslandgebruikt,21%voorbouwland
(inclusief groenvoedergewassen),0,8%vooropengrondstuinbouw,3%voor
fruitteelten0,2%voorglastuinbouw. Deafgelopen10jaarverminderdedit
areaalmetongeveer500haperjaarvoornietagrarischebestemmingenofhet
vielbuitendelandbouwmeitelling.
Tussenagrarischebedrijvenwisseltjaarlijksongeveer2%vandegrondvan
eigenaar.Sinds1984vertoontdezemobiliteit inGelderlandeendalende
tendens.Dezegeringegrondmobiliteittussenagrarischebedrijvenheefttot
gevolgdatdebedrijfsoppervlakte-structuur maarheelgeleidelijkverbetert.
Inhetruimtelijkbeleidzijndelaatste10jaargaandewegsteedsmeerpogingen
gedaanomtoteenhelderefunctieaanduiding inhetplanologischbeleidte
komen.Enerzijdswerdenregio'saangegevenwaardelandbouwalshoofdfunctiewordtaangemerktendeproduktieomstandighedenophetlandbouwkundiggebruikdienentewordentoegesneden.Anderzijdswerdinandere
gebieden(ondermeerviabeperkingenaandelandbouw)gepoogdtebewerkstelligendatdelandbouwwaarmogelijkwordtafgestemdopdewensendie
vanuitnatuurenlandschapwerdenenwordengesteld.
VanwegedemeervoudigefunctiesvanhetlandelijkgebiedisindeGelderse
streekplannenongeveer 100.000ha(38%)aangeduidals"gebiedwaaragrarischgebruikenbeschermingvannatuurwaardenzijnverweven".Daarnaast
vervullengrotedeleninverbandmethunopenheid(alofnietalskarakteristieke
komgebieden)enhunbeplantingspatrooneenlandschappelijkefunctie.
Ongeveer13.500hastaatopdenominatieombegrensdtewordenalsrelatienotagebied,terwijlongeveer3.000hacultuurgrondinbeschermingsgebieden
vooropenbaredrinkwaterwinning ligt.
Landinrichting
InhetkadervanlandinrichtingisinGelderlandreedseenaanmerkelijke
verbeteringvandeproduktieomstandigheden gerealiseerd.Tussen1945en
1965zijn15ruilverkavelingenafgeslotenmeteentotaleoppervlaktevanca.
36.000ha.Van1965tothedenzijn16ruilverkavelingenafgeslotenmeteen
totaleoppervlaktevan89.000ha.Inuitvoeringzijn14ruilverkavelingenmeteen
totaleoppervlaktevan86.000ha.Invoorbereidingzijnthans8landinrichtingsprojectenmeteentotaleoppervlaktevan32.000ha.Vandeze8projectenzijn
3herinrichtingsprojecten.
Hoewelgeconstateerd kanwordendatdeproduktieomstandigheden inde
landbouw ineengrootgedeeltevanGelderlandzijnverbeterdofopdenominatiestaanverbeterdteworden(140.000ha)zijnnoggrotedelenvanGelderlandverbeteringsbehoeftig.HetStructuurschema Landinrichtinggeeftvoor
Gelderlandgebiedenaanmeteentotaleoppervlaktevanca.122.000ha, die
opgrondvanprovincialevoorstelleninaanmerkingkomenvoorlandinrichting.
Hetgaathierbijomverbeteringvandeagrarischeproduktieomstandigheden,
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deopheffing van eengeconstateerde disharmonie tussen de kwaliteit van het
landschap endefuncties die het gebied vervult of moet vervullen en/of de
gewenste inrichting alsstedelijk uitloopgebied.
Opgemerkt dient te worden dat de verbeteringen van de produktieomstandigheden diezijngerealiseerd inruilverkavelingen die voor 1965 zijn afgesloten,
thansveelalniet meervoldoen aande eisen diede landbouw stelt. Deoorzakenhiervanzijnonder meer deverslechterde verkaveling door vererving en de
inverband met het zware landbouwverkeer vaak onvoldoende constructie van
de ontsluitingswegen.
Jaarlijks wordt door de Minister van Landbouw enVisserij een oppervlakte van
ca. 32.000 haop hetVoorbereidingsschema Landinrichting geplaatst. Bij een
schatting van het Gelderse aandeel op ca.5.000 ha,zal het 20 à25jaar duren
alvorens dat dezegebieden invoorbereiding komen zullen worden genomen.
Landbouw enmilieu
Delandbouw heeft alsgeenandere bedrijfstak belang bij een schoon produktiemilieu. Delandbouw draagt inaanzienlijke mate bij aan het verwerken van
afvalstoffen. Dit betreft met name het verwerken vanaanzienlijke hoeveelheden
afvalstoffen enbijprodukten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie.
Toch vormt de landbouw ook een belasting van het milieu. De belangrijkste
onderdelen van de milieubelasting zijn de chemische gewasbeschermingsmiddelen ende meststoffen voorzover deze niet door gewassen worden benut.
Door deovervloedige mestproduktie iseen overschotsituatie ontstaan die zich
ontwikkeld heefttot eenernstig probleem. Deschadelijke gevolgen komen met
namevoor rekening vande inde mest aanwezige stikstof, mineralen en zware
metalen. Deaanpak vandefosfaatstromen inde recente landelijke mestwetgeving iste beschouwen alseeneerste poging deverliezenvan de landbouw
terugte dringen.Voor deagrarische bedrijven inGelderland heeft de mestregelgeving tot gevolg gehad dat voor aanzienlijke hoeveelheden mest een
nieuweafzet gevonden moest worden. Deinspanningsverplichting waarvoor de
Gelderse landbouw isgesteld voor fosfaat (uitgaande van de situatie in 1985)
kanworden afgelezen intabel 10.
Tabel 10 Mestoverschotten in Gelderland bij toepassing vande 1efase
normen, 1985(intonnen mest en tonnen P205)
tonnen mest
P205

tonnen
(x1.000)

Veluwe
Oost-Gelderland
Rivierengebied

1.687
1.308
444

7.440
6.375
2.420

Gelderland

3.439

1R 9 3 Ç

Bron: LEI,Mestoverschotten inGelderland, 1986.
Meer gespecificeerd gaat het hierbij om de volgende concentratiegebieden:
- GelderseVallei;
- Noord-West Veluwe;
- OostelijkeAchterhoek (Eibergen,Groenlo, Lichtenvoorde,Aalten en Dinxper- Liemers(DidamenWehl).
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In 1985 bedroeg detotale mestproduktie inGelderland ruim 18miljoen ton
mest.Toepassing vande 1efase-normen uit de mestwetgeving leverde op
bedrijfsniveau eentotaaloverschot op van 3,4 miljoenton mest. Dit betekent
dat 19% van de geproduceerde mest niet op het eigen bedrijf kan worden
aangewend, maar elders inof buiten de regio moet worden afgezet dan wel
worden verwerkt.
Recenteonderzoeksresultaten wijzen uitdat de aandacht niet beperkt kan
blijven tot fosfaat.Vooral ook stikstofverliezen indevorm vanammoniak of
nitraat zijnvan invloed op demilieukwaliteit. Steeds meer wordt duidelijk dat
de ammoniakuitstoot uit de landbouw een belangrijke bijdrage levert aan de
verzuring van het milieu.Nitraatuitspoeling kan de kwaliteit van het grondwater
aantasten. Daarmee isde behoefte ontstaan aan een integrale aanpak voor de
vermindering van deverliezen aan mineralen. Inopdracht van deAdviescommissieToekomst Gelderse Land-enTuinbouw isdoor het Centrum voor
Agrobiologisch Onderzoek teWageningen (CABO) eenstikstof- enmineralenbalans vande Gelderse landbouw samengesteld. Deuitkomsten van het
CABO-onderzoek wijken door degeheel andere wijze van berekening in
belangrijke mate af van de uitkomsten verkregen door toepassing van de 1e
fase-normen. Inde CABO-berekening wordt gebruik gemaakt van een balansmethode waarbij het saldo wordt berekend van alle input en output van de
stoffen N, Pen K. Deinput betreft vooral kunstmest en krachtvoer, de output
vooral produkten (melk,vlees,graanenz.).
Tabel 11 Stikstof- enmineralenoverschotten in Gelderland (intonnen x 1000),
1986.

Veluwe
Oost-Gelderland
Rivierengebied

totaal N
49.800
61.951
25.563

totaal P205
14.800
15.200
6.100

totaal K
13.797
14.306
4.519

Gelderland

137.314

36.100

32.622

Bron: CABO, Het mineralenoverschotvan de Gelderse landbouw en het effect
hieropvan beleidsmaatregelen, H.F.M.Aartsen E. 'tJong,Wageningen, 1989.
Voor een uitgebreide toelichting op de berekeningswijze wordt verwezen naar
het inopdracht vandeAdviescommissieToekomst Gelderse Land-enTuinbouw door het CABO uitgevoerde onderzoek, waarvan de samenvatting als
bijlage 4 is opgenomen
Landbouw, natuur en landschap
Bij deafstemming van landbouw en natuur speelt het instrumentarium van de
Relatienota een belangrijke rol.Detoepassing van het relatienotabeleid is in
Gelderland traag op gang gekomen. Dereden hiervan isgoeddeels gelegen in
het intensievegrondgebruik vande zandgronden. Dit grondgebruik laat zich
moeilijker combineren met het afsluiten van een beheersovereenkomst dan bij
extensiever grondgebruik het geval is.
Deproduktiebeperking indezuivelsector leidt ertoedat op een aantal bedrijven
de noodzaak tot zeer intensief graslandgebruik vermindert en ermeer perspectief ontstaat voor het afsluitenvan beheersovereenkomsten.
Ook speelteenroldat deoorspronkelijke weerstand van boerentegen de
relatienota afneemt. Dehouding wordt minder afwerend en meer praktisch in
die zindat een reëlefinanciële afweging wordt gemaakt of een beheersovereenkomst alof niet aantrekkelijk is. Detotaleoppervlakte

