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Veelmelkveehouders inhetWestelijkWeidegebied hebbende
snellebedrijfsontwikkelinginandereweidegebiedennietkunnen
bijhouden.
De toenemingvandeproduktieomvangvandeveehouderijbedroeg indeperiode 1973-'78slechtsdehelftvandieingeheel
Nederland.Tegelijkertijd daaldehetaantalveebedrijvenveelminderdanelders.Het inkomeninhetgebied isdaardoor sterkachtergeblevenbijdatvanmelkveehouderselders.
Dearbeidsomstandigheden zijninveel gevallenverrevanoptimaaldoordeveleverouderdeentekleinestallenendoordeongunstigeverkavelingssituatie.Bovendienisdebedrijfsvoeringveelal
kwetsbaardoordegebrekkigewaterhuishouding endeslappebodem.
Debeschikbareoppervlakte grondblijfteenbelangrijkebeperkende factorvoordebedrijfsontwikkeling.Medehierdoor zullen
deondernemers intoenemendemateveranderingenwillendoorvoeren
dieliggenbinnendewerkingssfeervandegemeentelijkebestemmingsplannenbuitengebied.Ofdezegemeentelijkeplannendaadwerkelijkvaninvloedkunnenzijnopdebedrijfsontwikkelingkomtaan
deorde inde tweedefasevanditonderzoek,waarover afzonderlijk
wordt gerapporteerd.
Indenabije toekomst zalhetaantalbedrijvenvolgensverwachting,sterker teruglopendantotdusver.Hetbedrijfsgrootteprobleemzalechterhierdoorwaarschijnlijknietwordenopgelost.

Rundveehouderijbedrijven/Bedrijfsontwikkeling/RuimtelijkeOrdening/
WestelijkdeelvanNederland.
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Woord vooraf

Dezepublikatiebehandeltdeontwikkelingsproblematiek vande
rundveebedrijven inhetWestelijkWeidegebied.Daarbijisaandacht
besteed aanderuimtelijke omstandighedenwaarindebedrijfsontwikkeling zichvoltrektenaanderuimtelijke consequentiesvan
dezeontwikkeling
Dezestudiemaaktdeeluitvaneenonderzoeknaardebetekenisvandegemeentelijkebestemmingsplannenbuitengebied voorde
ontwikkelingsmogelijkhedenvandeweidebedrijven.Eerderverscheen
inditverband "Debetekenisvandevarkenshouderij inhetWestelijkWeidegebied" (LEI-Mededeling207,1979).
Ineenvolgendepublikatie zaldeinhoudvaneenaantalbestemmingsplannen inrelatietotdeagrarischeontwikkelingworden
geanalyseerd.

DeDirecteur,

DenHaag,maart 1982

Samenvatting

1. Doel en opzet van het onderzoek
Hetonderwerpvandezepublikatie isdestruktuurenontwikkelingvanderundveehouderij inhetWestelijkWeidegebied alsmededeomstandigheden diedaarbijeenrolspelen.Debedoelingis
vooralmeerinzicht teverkrijgen indeproblemen diedeontwikkelingmetzichmeebrengtvoordeveehoudersenindewijzewaarop
zijdezetrachtenop telossen.Bijzondere aandachtwordtgegeven
aandevormenvanbedrijfsaanpassingdieliggenbinnendewerkingssfeervandegemeentelijkebestemmingsplannenvoorhetbuitengebied.Dezepublikatie isnamelijkhetverslagvandeeerstefase
vaneenonderzoeknaardebetekenisvangemeentelijkebestemmingsplannnenbuitengebiedvoordeontwikkelingsmogelijkheden vanrundveebedrijven inhetWestelijkWeidegebied.Medeaandehandvande
resultatenvandezeeerste fase zallaterdeinhoudvangemeentelijkebestemmingsplannenbuitengebiedwordengeanalyseerd.
Hetonderzoek isuitgevoerd ingemeentenwaarderundveehouderij inhetgrootstedeelvanhetbuitengebied veruitdebelangrijksteagrarischeproduktierichting is (ziekaart 1).Hierdoor
bleveneenaantalgebiedendieanderswel tothetWestelijkWeidegebiedwordengerekend,buitenbeschouwing.Hetbetreftmetname
"weidegebieden"indeKopvanNoord-Holland,indeDroogmakerijen
eninDelf-enSchieland.
Eriseenaantaldeelgebiedenonderscheiden (ziekaart1),
uitgaandvanverschillen indestruktuurvandemelkveehouderij
(aantalkoeienperbedrijfenperhectare grasland).Verderis
rekeninggehoudenmetdematevanverstedelijkingvangemeentenen
metdeaanwezigheidvangrotenatuurgebieden(overgangsgebieden).
HetgrootstedeelvanhetgebiedBovenhet IJ,namelijkWaterland
enKennemerland,voldoetaandecriteriavoorde"overgangsgebieden"maar isechternietalsafzonderlijk deelgebiedonderscheiden.
Hetonderzoek isgebaseerd opeen inventarisatievanreeds
beschikbaregegevens-onderandereuitdeCBS-landbouwtelling
1973en 1978-enopeenenquêteonder 44melkveehouders in1980.

2. Ruimtelijke problemen
De inrichtingvanhetgebiedwordtsterkbepaald doorhet
historischeverkavelingspatroon,gekenmerktdooreenstrokenverkavelingmetbewoningopdekavel.Degebouwen liggenveelal ineen
lintbebouwing langseendijkofeenwetering enhet landstrekt
zichdaarineensmallekavelverachteruit.Eendergelijkesituatiebelemmertonderdehuidigeomstandighedeneendoelmatigeex-

Kaart I

Het gebied van onderzoek
en deelgebieden I)

ploitatie.De toestand isindeloopvandetijdnogverslechterd
doorbedrijfssplitsingen.Verderhebbendoorsnijdingenmetspoorlijnenenauto-en/ofwaterwegendesituatienog ongunstigergemaakt.Dematewaarindithetgevalis,hangtsamenmetdenabijheidvandeRandstad.Waardebedrijfsgebouwenineenlintbebouwing liggenbestaateengroterekansopmoeilijkhedenmetdehinderwet,vooralbijvoorgenomenuitbreiding indeintensieveveehouderij,enwaarschijnlijk ookdoorgemeentelijkebestemmingsplannen.Boerderijverplaatsing roeptvaakbezwarenopvanlandschappelijkeaardofmethetoogopnatuurbehoud.

3. Aantal bedrijven naar type
Vanderuim 10.000agrarischehoofdberoepsbedrijveninhet
onderzoeksgebied is tweederdedeelmelkveebedrijf.Vandeveebedrijveniszelfs 84%volledigofinhoofdzaakopdemelkveehouderijgebaseerd.In 1978had ongeveerdehelftvandemelkveebedrijvenookintensieveveehouderij,meestal indevormvanvarkenshouderij. InMidden-Randstadhadbijnatweederdedeelvandemelkveebedrijvenintensieveveehouderij,veelalechtervan zogeringeomvangdatditnietinhetbedrijfstypetotuitdrukkingkomt.Verder
heefteenniet teverwaarlozendeelvandemelkveebedrijvenin
Midden-Randstadzelfkazerij.

Tabel 1. Aantalbedrijvennaarbedrijfstype enhoofdberoep in
1978endeverandering vanhetaantalsedertin 1978in
percentagevan 1973

Gespecialiseerdmelkvee (80%e.m)
Melkvee (60-80%)metneventak
Rundvee (60-100%),zondermelkvee
Overigeveebedrijven (60%e.m.)
Niet-veebedrijven
Alle agrarischehoofdberoepsbedrijven
Alleoverigeagrarischebedr.(10sbe e.m.)
Totaal

1978
absoluut

1978

6204

10575

58
8
5
8
21
100

2080

(16)

12655

(16)

819
511
831
2210

%

Bron:CBS-landbouwtelling,LEIbewerking
Hetaantalveebedrijven isinMidden-Randstadveelminder
sterkgedaald daninandereweidegebieden.Inhetgebied Bovenhet
IJeninOvergangsgebieden ishetaantalbedrijvenveel sterkerge-

Veranderingspercentage

-15
-15
+94
+18

-11
-9

-

daalddaninMidden-Randstad.InalledelenvanhetWestelijkWeidegebied ishetaantalbedrijvenmetalleenmestvee,jongveeen
eventueelnogenigeintensieveveehouderij sterk toegenomen.De
verdubbelingvanditaantalbedrijveniseengevolgvandetoenemendeproblemenomopkleineschaalmelkveehouderij tebedrijven.
Veelvanderundveebedrijven zondermelkveehebbenkennelijkeen
aflopendkarakter.Veelvandebetreffendeveehoudersbehorentot
deoudere leeftijdscategorieënenzijbeschikkeninhetalgemeen
nietovereenopvolger.Inditverband isvanbelangdathetpercentageoudereveehouders inhetrecenteverleden steeg terwijl
hetrelatieveaantalmeteenopvolgerdaalde.Ook indegroepvan
intensieveveehouderijbedrijven zijnnaarverhouding veel'oudere
ondernemerszonderopvolgers;eenaantalveehoudersheeftdemelkveehouderijafgestotenenhield alleendeintensieveveehouderij
aan.Hetaantalgrotere intensieveveehouderijbedrijven isechter
naarverhoudingnogmeertoegenomen.
Hetpercentageniet-hoofdberoepsbedrijven iseveneenstoegenomen.Ookhierbijspeeltdeongunstigepositievanmelkveehouderij
meteenkleinbedrijfeenrol.Slechtsweinigniet-hoofdberoepsbedrijvenhebbenhogmelkveehouderij.Waarschijnlijk zijnookveel
vandezeerkleine"fruitteeltbedrijven"uitaflopende (gemengde)
melkveebedrijvenontstaan.
Verder zijnernauwelijksraakpunten tussenveebedrijvenen
anderebedrijven.Eenuitzonderinghierop ishetverhurenvan
gronddoorveehouders inWest-Friesland aanbollentelers,dieveelalbuitenhetgebiedvanonderzoekwonen.

4. Leeftijdsopbouw ondernemers en opvolgingssituatie
Inhetverleden zijnnaarverhoudingveelbedrijvendiedoor
beroepsbeëindigingvrijkwamen,dooreenopvolgervoortgezet,met
nameinMidden-Randstad.Hetpercentageoudereondernemersmeteen
opvolgerwasdaaropdekleinerebedrijvenduidelijkhogerdanin
andereweidegebieden. Inhetrecenteverleden ishetpercentage
meteenopvolgerechtergedaald,ookinMidden-Randstad.Hierdoor
ishetpercentageaflopendebedrijventoegenomen.Ditisversterkt
doorveranderingeninde leeftijdsopbouwbijdeondernemers.Het
aantalondernemersvan50jaarenouderbleefnamelijk indeperiode 1973-'78gelijk,terwijlhetaantaljongereveehoudersmet 17%
terugliep.In1978wasruimdehelftvandeveehouders 50jaarof
ouder (53%),bijnaeenkwartwaszelfs60jaarofouder.

5. Bedrijfsoppervlakte, intensiteit van het grondgebruik en bedrijfsomvang
Opdemeestebedrijvenisdebeschikbare oppervlakteeenknelpuntvoordebedrijfsontwikkeling.Degemiddeldeoppervlaktevan
deveebedrijvenis 16ha,vandegespecialiseerde melkveebedrijven
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isdit 18ha (1978). IngrotedelenvanMidden-Randstad isdegemiddeldeoppervlaktevandeveebedrijvennogbelangrijkkleiner,
metnameinLopiker-enKrimpenerwaard (13ha). BovenhetIJhebbendeveebedrijvengemiddeld eenaanmerkelijkgrotereoppervlakte.
Degemiddeldeoppervlakte isrelatiefweinig gestegendoordat
enerzijdshetaantalbedrijvenweinigdaaldeenanderzijds detotaleoppervlakte cultuurgrond aanzienlijk afnam.Een toenemend
deelvandeoppervlakte cultuurgrondbevindt zichoprundveebedrijven zondermelkveeenopniet-hoofdberoepsbedrijven.Eendeelvan
dezegrond staatindirectwel tendienstevandeproduktieopde
melkveebedrijven (bv.doorhetinscharenvanveeenhetverkopen
vangrasopstamofvanruwvoer).
Degebiedenmetdemeestekleinebedrijvenendegeringste
dalingvanhetaantalbedrijvenwordenvanouds reedsgekenmerkt
dooreenintensievebedrijfsvoering.InMidden-Randstadwashet
aantalkoeienperhectare altijd alhogerdaninhetgebiedBoven
hetIJ.BovendienisinMidden-Randstaddeintensieveveehouderij
endezelfkazerijbelangrijk.Deverschillen inintensiteitvande
bedrijfsvoering tussendebedrijven zijnechtergroot,ookbinnen
eenzelfdegebied.
Degemiddeldeomvangvandehoofdberoepsveebedrijven bedroeg
in 1978 130sbe.InhetgebiedBovenhet IJ,indeOvergangsgebiedenenindeLopiker-enKrimpenerwaardwasditongeveer 120
sbe,tegenoverongeveer 140sbeinderestvanMidden-Randstad.De
gemiddeldebedrijfsomvangisaanmerkelijk toegenomen,maar toch
veelminderdaninandereweidegebieden.
InhetWestelijkWeidegebied zijnveel zogenoemde"middenbedrijven".Ditzijnbedrijvendienetgrootgenoeg zijnomeenbestaanop.televerenvoor ééngezin.Demogelijkheden totcontinuïteitzijndanechterafhankelijkvanhetwerkenmetweiniggeleend
geldenhetgenoegennemen meteenbescheidenvergoeding voorhet
eigenkapitaalendeeigenarbeid.Tenzijeeningrijpendebedrijfsaanpassingplaatsvindt,zaldemogelijkheid totvoortzettingop
langere termijninhetalgemeenontbrekenomdatherfinanciering
bijopvolgingniethaalbaar is.Bovendiengaatde technisch-economischeontwikkelingnaargrotereeenhedendoorenmoethetbedrijf
veelal tijdelijkeeninkomenvoorboer enopvolgeropleveren.In
eenaantal gevallenwordtdevarkenshouderij uitgebreidomdatdit
deenigemogelijkheid isomdebasisvanhetbedrijf (tijdelijk)te
verbreden.
6. Totale produktieomvang
De totaleproduktieomvangvanderundveehouderij envandeintensieveveehouderijnam indeperiode 1973-'78toemetrespectievelijk 3en22%.Inbeideproduktierichtingenbedroegderelatieve
toeneming dehelftvandieingeheelNederland.
BinnenhetWestelijkWeidegebiedhaddensommigegebieden
eenbelangrijk afnemendeproduktieomvang,namelijkhetgebied
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BovenhetIJendeOvergangsgebieden.Derundveehouderijnamhet
sterksttoeinhetgebiedwaarveedichtheid alhethoogstwas
(Midden-Randstad).Hiernamdezeproduktierichting inongeveerde
zelfdemate toealslandelijk.
Deintensieveveehouderijvertegenwoordigde in 1978 12%van
deproduktieomvang indeveehouderij.InMidden-Randstadwasdit
15%eninhetgebiedBovenhetIJslechts3%.
7. Economische arbeidsomstandigheden
Debedrijfsuitkomstenzijnachtergeblevenbijdieinandere
weidegebieden.Alsoorzakenkunnenwordengenoemd:
eenmindersnellebedrijfsstructureleontwikkeling endaardooreenlageregemiddeldeproduktieomvang perarbeidskracht;
-

eenlageremelkprijs;
eenlageremelkproduktieperkoe (alleenbenedenhetIJ)en

-

hogerevoerkosten (dooronvoldoenderuwvoerwinning).

Dearbeidsomstandigheden zijnopdemelkveebedrijvenvanhet
WestelijkWeidegebied inhetalgemeenongunstigerdaninandere
delenvanhetland.Ditkomtmetnamedoor:
-

verouderdeennietopdehuidigeomvangvandemelkveestapel
berekendegebouwenen

-

eenongunstigeverkavelingssituatie.

Debedrijfsvoeringisbovendien ingrotedelenvanhetgebied
kwetsbaar alsgevolgvaneenslechtewaterhuishouding eneenslappebodem.
8. Toekomstige ontwikkeling
Deveranderingen indeleeftijdsopbouwvandeondernemersen
inhetpercentagemeteenopvolgermakenhetwaarschijnlijkdat
hetaantalbedrijvenaanzienlijkmeergaatdalendaninhetrecenteverleden.Opgrondhiervaniseenprognose gemaaktvandemeest
waarschijnlijkedalingvanhetaantalmelkveebedrijven,namelijk
vanongeveer7000in 1978naar5200in 1988.Indiendeschaalvergroting indemelkveehouderij inhetzelfde tempodoorgaatalsin
hetrecenteverledenzouhetaantalmelkkoeienperbedrijf in 1980
gemiddeld 50bedragen (36in 1978).Hethuidigeongunstigeeconomischklimaatvoorgroteinvesteringen zoueenredenkunnenzijn
omaantenemendatdeontwikkeling toch tragerzalverlopen.In
hetWestelijkWeidegebiedmagechterookeenzekereinhaalvande
achterstandbijanderegebiedenwordenverwacht,omdatvoorgrote
delenervancultuurtechnischeverbeteringenopstapelstaan.
Overigenswordthierbijsteedsmeerrekening gehoudenmetnietagrarischebelangen (natuur,landschap,recreatie).
Deveronderstelde ontwikkeling zousamengaanmeteenaanzienlijketoenemingvandeveedichtheid,zelfsindienmindergrondeen
12

niet-agrarischebestemming zoukrijgendaninhetverledenhetgevalwas.InMidden-Randstad zouhetaantalmelk-enkalfkoeienper
hectare zelfsoplopen tot3 (19782,3).
Deveronderstelde ontwikkelingbenadertwaarschijnlijkenerzijdsdegrenzenvanhetfysiekeneconomischhaalbaremaarzal
anderzijdsnietalleproblemendieaanzetten totdezeontwikkeling
kunnenoplossen.Ookin 1988zaleengrootaantalbedrijvennogte
kleinzijnvooreendoelmatigeenmansbedrijf.
9. Consequenties binnen de werkingssfeer van gemeentelijke bestemmingsplannen buitengebied
Omeenindruk tekrijgenvanhetsoortbedrijfsverbeteringen
waaraanindenabije toekomstveelondernemersbehoefte zullen
hebbeniseenenquêteonder44melkveehouders gehouden.Degeënquêteerdenwaren"blijvers"meteenredelijkbijdegegevenomstandighedenaangepastebedrijfsopzetenbedrijfsvoering.Zebehoren terbepalingvandegedachten,totde"bovenste 20%vande
blijvers".Erishengevraagd naargerealiseerde engeplandeveranderingen inhunbedrijven.Daarbijginghetvooralomveranderingenbinnendewerkingssfeervandegemeentelijkebestemmingsplannenbuitengebied. Indeenquêtewarenmelkveehoudersmetbedrijvenvaneenuiteenlopende omvangvertegenwoordigd.
Devolgendeveranderingenwerdeninelkvandebedrijfsgroottegroepengenoemd:
nieuwbouwofuitbreiding rundveestallen;
nieuwbouwofuitbreidingvarkensstallen;
bouwkrachtvoersilo's;
bouwvanmest-ofgierkelder;
aanlegerfverharding;
aanlegvankavelpad;
verbetering vanpercelering (meestaldoordempenvan sloot);
herinzaai grasland.
Indegroepenmet_+40melkkoeienenmeerbovendien:
bouwsleufsilo;
erfvergroting (veelalsamenhangendmetbouw sleufsilo);
bodemverbetering (m.n.egaliseren).
Indegroepenvanaf +_60melkkoeienbovendien:
bouw tweedebedrijfswoning.
Indegroepenvanaf_+80melkkoeienbovendien:
bouwtorensilo.
Elkvandegenoemdepuntenvanverandering isvakergenoemd
naarmatehetbedrijfgroter is,uitgezonderd debouwvanvarkensstallen.Gegevende tendens totschaalvergroting, zalditbetekenendatderundveehoudersbijontwikkeling vanhunbedrijvenin
toenemendemateincontactkomenmetdegemeentelijkebestemmingsplannenbuitengebied.Ditkomtdandoordat schaalvergroting inhet
13

algemeenhand inhand gaatmetmoderniseringenintensivering.
Ditismetnamehetgevalwanneerdebedrijfsgebouwenverouderd
of tekleinzijnenwanneereenuitbreidingvandemelkveestapel
bijeengelijkblijvende oppervlaktewordt gerealiseerd.
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1. Het onderzoek

1.1 Inleiding
Dezepublikatie iseenverslagvandeeerstefasevanhet
onderzoeknaarde invloedvandegemeentelijke bestemmingsplannen
voorhetbuitengebied inhetWestelijkWeidegebied opdeontwikkelingsmogelijkhedenvanrundveebedrijven.Doel enopzetvandit
onderzoekworden inde-volgendeparagraaf geschetst.Eerder isdit
inmeeruitgebreidevormgebeurd inhetVerslagvanVooronderzoek 1).

1.2 Doel en opzet van het onderzoek
Achtergrond
Degemeentelijkebestemmingsplannenvoorhetbuitengebied
gevenaanwaarvoor grondenopstallenmogenwordengebruikt2 ) .
Verderkunnenvoorschriftenwordengegevenoverdegebruikswijze
wanneerditvooreengoederuimtelijke ordeningnoodzakelijkis.
Deontwikkelingvanderundveehouderij inhetWestelijkWeidegebied blijftachterbijdieinandereweidegebieden.Hierbij
speleninderuimtelijke situatiegelegenbeperkingen eenrol.
GrotedelenvanhetWestelijkWeidegebied hebbennamelijknogde
inrichtingvaneenoudeHollandseweidepolder.Bovendienwordtde
bedrijfsontwikkelingbelemmerddoordatgrond zeerschaars is,mede
alsgevolgvandestedelijkedruk.Hierbijkunnendannogbeperkingenkomendoorbepalingen inbestemmingsplannen die totdoel
hebben landschappelijke ennatuurlijkewaardentebeschermen.
Overigenskaninprincipe eenbestemmingsplandelandbouwineen
gebied ookbeschermen,namelijkwanneer aanditgebied eenzuiver
agrarischebestemmingwordtgegeven.
Demogelijkheid totveranderen isvooreenboeressentieel.
Bijdehuidigeontwikkeling ziethijnamelijkbijeengelijkblijvendebedrijfsopzetenbedrijfsvoering zijninkomenachteruitgaan,
alsgevolgvaneenkostenstijgingdiedeopbrengststijgingovertreft.
Eenboerdiezijninkomenoppeilwilhoudenziet zichvoorde
noodzaakgesteldhetbedrijfvantijd tottijd aantepassenaan
1) B.vandes:Ploeg.Deinvloedvangemeentelijkebestemmingsplannenvoorhetbuitengebied opde ontwikkelingsmogelijkheden
vanrundveebedrijven inhetWestelijkWeidegebied
Verslagvanvooronderzoek.LEIInterneNotano.234 (1979).
2) Zie"WetopdeRuimtelijkeOrdening".
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degewijzigdeomstandigheden.Indepraktijkwordenboerensoms
geconfronteerdmetanderzijdseennoodzaak totbedrijfsaanpassing
enanderzijdsbeperkingendiehetrealiserendaarvanbemoeilijken
ofzelfsonmogelijkmaken.Hetonderwerpvanstudie isindit
verbandwelkeroldegemeentelijkebestemmingsplannenbuitengebiedhierbijspelen.
Doelvanhetonderzoek
Doelvanhetonderzoek ismeer inzicht tegevenin:
deveranderingen inhetWestelijkWeidegebieddiem.b.t.de
derundveehouderijnoodzakelijk zijnomdeveehouders inde
gelegenheid testellendebedrijvenopeendoelmatigewijze
teexploiterenen
degevolgenvangemeentelijkebestemmingsplannenbuitengebied
voordemogelijkhedenomdegewensteofnoodzakelijkeveranderingentotstand tebrengen.
Hetuiteindelijkdoelvanhetonderzoek isnategaanwatdeinvloed isvandegemeentelijkeplannen,maardaarvoorblijkthet
noodzakelijk eerstdealgemeneontwikkelingsproblematiek vande
rundveehouderij inhetgebiednaderaantegeven.
Faseringvanhetonderzoek
Fase 1.Oriënterendbeschrijvenvan:
derundveehouderij endeomstandighedenwaaronderdezewordt
uitgeoefend inhetgebied,
deontwikkelingendiezichdaarinvoordoen,
devoordetoekomst teverwachtenontwikkelingvandestruktuurvanderundveehouderij endehiermeesamenhangendeveranderingen indeproduktieomstandighedenwaaraanveelveehoudersbehoefte zullenhebbenendieliggenbinnendewerkingssfeervandegemeentelijkebestemmingsplannen buitengebied.
Fase 2.Inventariserenenanalyserenvandeinhoudvangemeentelijkebestemmingsplannen-buitengebied:
keuzevan teanalyserenplannen (o.a.geletopspreidingover
hetgebiedvanonderzoek);
inventariserenvandeinhoudvandeplannenvoor zoverdeze
vanbelangkanzijnvoordeontwikkelingvanweidebedrijven;
waarderenvandeinhoudvandeplannenvoordelenvangemeentenmeteenbepaaldebestemming,geletopdeagrarische
situatieende teverwachtenontwikkeling.
Fase3.Evaluerenvandegevolgenvandebestemmingsplannenvoor
de toekomstigeontwikkelingvanderundveebedrijven envan
deagrarischestruktuur.
indeanalysegemeenten
inhetgebiedvanonderzoek
Deverslaggevingvindtperfaseplaats inafzonderlijkepublikaties.Dezepublikatie iseenverslagvanfase1.
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1.3 Gebied van onderzoek en deelgebieden
Hetgebiedvanonderzoekomvat 140gemeenten indeprovincies
Noord-Holland,Zuid-Holland enUtrecht.Hetbetreftuitsluitend
gemeentenwaarderundveehouderijwordtuitgeoefend opalluviale
grondendievanoudsvrijweluitsluitendwordengebruiktvoorde
weidebouw.Derundveehouderij isinallegemeenteninhetgebied
vanonderzoek,voorhetgrootstedeelvanhetbuitengebied,veruit
debelangrijkste agrarischeproduktierichting 1).Omdatditniet
meerhetgeval isinsommigedelenvanhetgebied datgewoonlijk
hetWestelijkWeidegebiedwordtgenoemd,blijven ernogalwatgemeentenbuitenhetonderzoek.Hetgebiedvanonderzoek isdanook
kleinerdanhetgebied datbijanderegelegenhedenWestelijkWeidegebied heet.InNoord-Holland ishetverschilhetgrootst.Daar
blijvenmetnameDeBeemster,hetlandvanZijpe,heteilandTexel,
vrijweldegeheleSchermereneendeelvanNoordelijkWest-Frieslandbuitenhetgebiedvanonderzoek 2). InZuid-Holland zijnhet
grootstedeelvanDelf-enSchieland alsmedeongeveerdehelft
vandeVenenniet inhetgebiedvanonderzoekopgenomen.Binnen
Delf-enSchieland isMiddenDelflandnietmeegenomenmethetoog
opde"lexspeciales",eenwetwaarbijdegemeentelijkebestemmingsplannenmoetenwordenaangepast.
Kaart 1geefteenbeeldvanhetgebied vanonderzoek.
Deelgebieden
Erwordenhiervijfdeelgebiedenonderscheidenopbasisvan
desituatie in 1978.2) (ziekaart 1)Hetbelangrijkste criterium
bijdeindelingvandegemeentenwasdestructuurvandemelkveehouderij (aantalkoeienperbedrijfenperhectare).Verderisrekening gehoudenmetdealgemeneplanologischesituatie.
BenedenhetIJwordenviergebiedenonderscheiden:
CentraalMidden-Randstad;eenhogeveedichtheid engemiddeld

1) Degevolgdewerkwijze bijdeafbakening isnaderbeschreven
inhetVerslagvanVooronderzoek.
2) Enkelegemeentenuithetgebiedvanonderzoekwordendaarentegengewoonlijkniet tothetWestelijkWeidegebied gerekend.
Deze liggenvoorNoord-Holland inhetnoordelijkdeelvan
Noord-KennemerlandeninzuidelijkWest-Friesland. InUtrecht
betrefthetdewestelijke gemeentenvandeKrommeRijnstreek.
3) Uitgebreideweergave inVerslagvanVooronderzoek.
4) Bijdeanalysetenbehoevevanfase2vanhetonderzoekwordt
infeiteuitgegaanvan 11deelgebieden.Hetdeelgebied Boven
het IJiseensamenvoegingvaneen"overgangsgebied"enZeevang+ NoordelijkWest-Friesland. HetdeelgebiedOvergangsgebieden isontstaanuiteensamenvoegingvanhetUtrechts
Plassengebied eneensterkverstedelijkste randzone inhet
zuidenenhet zuidwesten.Hetdeelgebied OverigMidden-Randstad tenslotte isontstaanuitvierkleineredeelgebieden.
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relatiefveelmelkkoeienperbedrijf
Lopiker-enKrimpenerwaard;eenhogeveedichtheid,maarals
gevolgvankleineoppervlaktesperbedrijf,gemiddeld eengeringeomvangvandemelkveestapel.
OverigMidden-Randstad;vrijheterogeenresterend deelvan
hetgebied;benedenhetIJexclusief "overgangsgebieden".
Overgangsgebieden (vanhetgroenehartnaardeRandstad,
naarnatuurgebiedenofrecreatiegebieden).
HetgebiedBovenhetIJ isééndeelgebied,getypeerd dooreenveel
lagereveedichtheid danhetgebiedbenedenhetIJ.OverigensvoldoeteendeelvanditgebiednamelijkWaterland,exclusief Zeevang,
enNoord-Kennemerland-aanhetcriteriumopgrondwaarvanbenedenhetIJgemeenten zijningedeeldbijdeOvergangsgebieden.
Ermoetbijdebeoordelingvandeuitkomstenvanhetonderzoek
voorNoord-Holland,danookrekeningwordengehoudenmetdemogelijkheidvangroteverschillenmethetdeelvan "hetWestelijk
Weidegebied"datbuitenhetgebiedvanonderzoekisgebleven.
-

1.4 Opzet fase 1 en verslaggeving
Fase 1vanhetonderzoek iseenoriënterendebeschrijvingvan
destructuur,omstandighedenenontwikkelingvanderundveehouderijinhetWestelijkWeidegebied (zieparagraaf 1.2).Degegevens
voordezebeschrijving zijnvooreenbelangrijkdeelafkomstiguit
deCBS-landbouwtellingen 1973en 1978.Opdezegegevens isookeen
prognosevandesituatie in 1988gebaseerd.Omeenindruk tekrijgenvandeconsequentiesvande toekomstigeontwikkeling,metname
binnendewerkingssfeervandegemeentelijke bestemmingsplannen,
isinmei 1980eenenquêtegehoudenonder44geselecteerdeveehouders.Deopzetvandezeenquêtewordtmeeruitgebreidbeschrevenin
deinleidingvanhoofdstuk7.
Inhethiernavolgendeverslagvanfase 1wordenachtereenvolgensdevolgendeonderwerpenbehandeld:
deruimtelijkeenplanologischesituatie;
Agrarische structuurenontwikkeling (alleagrarischebedrijven);
Structuurenontwikkelingvandeveehouderij (hoofdberoepsveebedrijven);
Ontwikkelingenindemelkveehouderij (hoofdberoepsmelkveebedrijven);
Toekomstverwachting hoofdberoepsmelkveebedrijven;
Verbeteringenwaaraanindenabije toekomstveelmelkveehoudersbehoefte zullenhebben(binnendewerkingssfeervande
bestemmingsplannen gelegenverbeteringen aandebedrijven).
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2. Ruimtelijke en planologische situatie

2.1

Historische

situatie

De bodem
WatnuhetWestelijkWeidegebied is,waseenseenuitgestrekt
veentnoerastussenderijstrandwallen inhetWestenenhetpleistocene zandgebied inhetOosten.Ingrotedelenvan Zuid-Holland
enUtrecht zorgdenrivierenvooreenhoog slibgehalte enontstond
eenoerwoudvegetatie.Elders ineenschralermilieu overheersten
riet,zeggeofveenmossen.
Het zuidoostenvanhetWestelijkWeidegebied ligtopdeovergangvanhetVeengebied naarhetRivierkleigebied. Ditgeldtmet
namevoorhet landvanOudeRijnenIJsselenvoordeKrommeRijnstreek.Op stroken langsderivierenoflangsdevoormaligerivierlopenligtde lichteregrond opoeverwallen,terwijleldersde
zwaarderekomkleiligt.OokverdernaarhetWestenliggenrivierklei-afzettingenvanaanzienlijkedikte.Dezerustenopeenondergrondvanveen.Dit isb.v.hetgeval ineengrootdeelvande
Lopikerwaard.
Hetkleidekwordt inwestelijkerichting steedsdunnermaar
ook inhetWestenligteenstrookRivierklei-afzettingenophet
Veen.Veenaandeoppervlaktewordtalleenopvrijgroteafstand
vanderivierenaangetroffen (b.v.inhethartvandeKrimpenerwaard enindeomgevingvanBoskoop).Hierbij speelteenroldat
hetmosveen invroegereeuwengrotendeels isweggegravenofgebaggerd tenbehoevevandeturfwinning.Omdezelfde redenendoor
golfafslagheeftookBovenhetIJslechtseenvrijkleingebied
veengrond totaandeoppervlakte.
LangsdevoormaligeZuiderzeekust ligteenpakket zeekleiop
hetVeen.Dit isookhetgeval inhetGein.InKennemerland hebben
doorbrakenvandeduinerijgezorgdvoor zeeklei-afzettingen.
InNoordelijkWest-Friesland isdeveenlaagdieeensrusti
opdebetrekkelijkjonge zeeklei,vrijwelverdwenen (turfwinning
envertering).Dit isechterniet zoalseldersgepaard gegaanmet
devormingvanplassen.
Waarditwelhetgevalwas,heeft ineenlaterstadiuminpolderingplaatsgevonden.Hierbijkwamendanoudere zeekleigronden
aandeoppervlakte,somsmetbelangrijkeveenresten.Voorzover
nuindezeDroogmakerijenopbelangrijke schaalakkerbouwwordt
uitgeoefend,vallen zijechterbuitenhetgebiedvanonderzoek
(b.v.degroteDroogmakerijenbovenRotterdamendeBeemster).
Gebiedsinrichting
Hetoudeagrarische cultuurlandschapwordtbijnaoveralin
het gebied gekenmerktdooreenstrokenverkavelingmetbewoningop
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dekavel.Dekavelszijninhetalgemeendiependeboerderijen
liggeninstreekdorpenbijéén.Ditpatroonisontstaaninde
periodevandegroteontginningen inde lie, 12een 13eeeuw.Bij
deeersteontginningendiendeeenrivierofveenstroomalsontginningsbasis.Vanhieruitwerdenevenwijdige slotengegraventen
behoevevandeontwateringvanhetachterland.
InZuid-Holland enUtrechtrusttenvanoudsher "heerlijke
rechten"opdewoestegronden.Hierdoorhad deontginning daarin
hetalgemeeneenmeergeleidkarakterdaninhetHollandsNoorderkwartier.Desterkgeleideaanpakwordtaangeduid alsCope-ontginning.Dekolonistenkregenhetrechtopontginningvaneen
strookgrondvanmeestal 30roe-ca. 110meter-breed.Dediepte
waarvoordevergunninggold,bedroegvaak 1250of2500meter,maar
wassomsookonbepaald.
Afhankelijkvandenatuurlijkeuitgangssituatiewerd somsafgewekenvanhetgeschetstealgemenepatroon.Zoisindeomgeving
vanMijdrecht zowelvanbuitenafalsvanuithetveenontgonnen.
Inhetveenligthiereenkransvanboerderijenomdepolder
GrootMijdrechtendaarbuitenligthetontgonnenveenland alsin
eenwaaier,d.w.z.nietmetevenwijdigemaarmetdivergerende
kavelsloten.
Eenandereafwijkingvanhetalgemenepatroondoet zichvoor
waardegrotedieptevaneenteontginnengebied hetbenuttenvan
eengegravenwetering alsontginningsbasisnodigmaakte.Ditis
b.v.hetgeval inhethartvandeKrimpenerwaard enindeomgeving
vanKamerik.Doorderechtlijnigheidvandeontginningsbasis leidt
dittoteenregelmatigerverkavelingspatroon.Tochisditlang
nietindezelfdematehet gevalalsindeDroogmakerijen.
Dekavelstotenhebben inhetWeidegebied inveel gevallen
eensterkwisselendebreedte.Indeloopvandeeeuweniserveel
gebaggerd.Ditgebeurdeondermeeromdatdeontwatering alsgevolg
vanbodemdaling steedsmoeilijkerwerd;deslotenkregen eenboezemfunctie.Hetbaggerendiendeookvoorhetmakenvantoemaak,
eenmengselvanmestenbagger.
Wateroppervlakten ontstondenookdoorvervening.Indetrekgatenisgewoonlijkhetverlandingsproces opnieuwbegonnen (m.n.
UtrechtsPlassengebied).
BovenhetIJzijndeontginningenminder systematischverlopen.Toch isookinhetgebiedvanWaterland enZeevangsprake
vaneenduidelijke strokenverkaveling.Debebouwing islangniet
inallegevallenopdekavelgesitueerd.Deregelmaatvanhet
oudepatroonisinhetOostenopveelplaatsendoorbrokendoorinbrakenvandevoormaligeZuiderzee (DieenofAeen).Verderhebben
inWaterland opbelangrijke schaalwildeverveningen plaatsgevonden.
OokinNoord-Kennemerlandheeftdeinvloedvandezeezich
sterkdoengelden.Hetoudeverkavelingspatroon isonregelmatig en
degebouwenliggengewoonlijknietopdekavel,maar opdestrand
walvanLimmen-HeilooofopdievanUitgeest-Akersloot,
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Eenzeerregelmatigpatroonwordtdaarentegen inNoord-Holland aangetroffen inde tweebelangrijke Droogmakerijen,Wijde
Wormer enPurmer,diedeeluitmaken vanhetgebiedvanonderzoek.
Uiteraard kaninde loopvandetijdhetverband tussende
oudeinrichtingssituatie enhet feitelijke gebruikvandegronden
losser zijngeworden.Eenboer zietdanstukken landuitde
"eigen"historischekavel ingebruikkomenopanderebedrijven,
terwijlhijzelfwellichteldersgelegenland ingebruikheeft.
Inditverband isvanbelangdat indelenvanhetWestelijkWeidegebied totenkele tientallenjarengeledenhetaantalbedrijven
meteengrotereoppervlaktedaalde.Ervondkennelijkopbelangrijkeschaalbedrijfssplitsingplaats.

2.2 Planologische ontwikkelingen
Verstedelijking
HetWestenvanhet landwordtgemakkelijk geassocieerd met
hetverschijnsel stad.MenspreektvandeRandstad Holland.Dit
gebeurtechter alleen,omdaterooknog zoietsalseengroenhart
is.HetWestelijkWeidegebied ligtvoorhet grootstedeel inhet
betrekkelijkopenmiddengebied vandeRandstad.HetWeidegebied
BovenhetIJmaaktmisschiengeendeeluitvanhetgroenehartvan
deRandstad,maarwelvandegroenelongen.
Deafgelopendecennia isereensterkeverstedelijkinggeweest.Niet alleendevoorsteden zijnsterkgegroeid,maar ookop
kortereof langereafstandvandegrote stedenisdebebouwingvan
dorpenofgroterekernensterkuitgebreid. Tochwordt inhet
Westennogongeveer 60%vandetotaleoppervlakte agrarischgebruikt.Ineengrootdeelvanhetonderzoekgebied heeftzelfs
ongeveer 80%vandebodemeenagrarischebestemming.Relatief
weinig cultuurgrond hebbenWaterland-Kennemerland,hetGeinUtrechtsplassengebied endeandereovergangsgebieden.
Deoppervlakte"overig"bestaat inditgebied grotendeels
uitwaterbrederdan6meter.Doordevelewatergangen,vaakmet
eenwisselendebreedte,isdeexacteoppervlakte "landbouw"
moeilijkvast testellen.
Destedelijke oppervlakteisintienjaar (1966-1976)met
ongeveerdehelft toegenomen(+ 47%). Deoppervlaktemetoverigbodemgebruik (water,natuurterreinen enbossen)werd 7%groter.Als
gevolgvandezeontwikkelingennamhet totaleareaal cultuurgrond
met5%af.Ditkomtovereenmeteenverminderingvan0,6%perjaar
(+ 1100hectare).InhetgebiedKrimpenerwaard-Lopikerwaardverdweennaarverhouding aanmerkelijkmindercultuurgrond,evenals
indelenvandegebiedenBovenhetIJ (ZeevangenNoordelijk
West-Friesland)envanOverigMidden-Randstad(Alblasserwaard).
InderestvanhetWestelijkWeidegebiedverminderdehetareaal
cultuurgrond relatief sterk.Deafnemingvandeoppervlakte cul21

Tabel2.1 Deoppervlaktelandbouw,stedelijk 1)enmetoverig
bodemgebruik 2 ) , inpercentagevanhet totaalper 1jan
1976
Utrecht

NoordHolland

65
15

65
18

64
19

64
19

74
13

20
100
139641

17
100
287866

17
100
326642

17
100
754149

13
100
271341

Bodemgebruik
Landbouw
Stedelijk 1)
Overig2)
Totaal (%)
(ha)
1)

2)
3)

ZuidHolland

Totaal

Westelijk
Weidegebied3)

Bebouwdekomeninbuitengebied gelegenvoorradigbouwterrein,
industrieterrein,sportterrein,verhardegewoneenspoorwegen,
vliegvelden,volkstuinen,stortplaatsen endecategorie
"overige".
Waterbrederdan6meter,natuurlijk terrein enbos.
Gebiedvanonderzoek,exclusiefAmsterdam.

Bron:CBS-bodemstatistiek.

tuurgrondvanhetWestelijkWeidegebiedwasnaarverhouding
evensterkalsinhetgeheleWestenvanhet land (NoordHolland,Zuid-Holland enUtrecht).IngeheelNederlandwasde
verminderingvanhetareaalcultuurgrond naarverhoudingminder
omvangrijk (0,4%perjaar;exclusief Zuidelijke IJsselmeelpolders).
De toenemende stedelijke invloed ineenagrarisch gebied laat
zichmaar tendeleaflezenuitdeontwikkelingvandeoppervlakte
meteenstedelijkgebruik.Desitueringvande grondonttrekking
endeaardvandelaterebestemming zijnwatditbetreftookvan
belang.InverschillendedelenvanhetWeidegebied wordthetoude
cultuurlandschapopeenvoordeboeren ingrijpendewijzedoorsnedendoorgroteverkeerswegen,waterwegenenspoorlijnen.Ditheeft
vooralgrotebezwarenwanneereenbelangrijkdeelvandegrond
achterdedoorgaandeverbinding ligt.Dergelijke situaties zijn
somsnietalleenhinderlijkvoordeboer,maar ooknoggevaarlijk
(metnamebijspoorwegendoorhet land).Openkeleplaatseninhet
gebied leidendeaanwezigheidvanstedelijke concentraties eneen
doorsnijdingvanhetresterendebuitengebied er zelfs toedatboerenmoeilijkonderlingcontactenkunnenonderhouden (b.v.delenvan
hetGein).
Detoenemingvandeoppervlaktemeteenanderedaneenagrarischebestemmingkanookeenbelangrijke indirecte invloed opde
landbouwhebben.Vooraleentoenemendedrukopdegrondmarktkan hiervaneengevolg zijn.Verderkaneenmogelijke toekomstige onttrekkingvangrondaandelandbouwvoorboereneenbronvanonzekerheidvormendieverlammendwerktvoordebedrijfsontwikkeling.
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Beleidsideeën overde toekomstigeverstedelijking
Inhetrecenteverleden isdestedelijkeoppervlakte sterk
toegenomen.Alshetaanhetruimtelijkbeleid ligtzaldatinde
toekomstniet indiematehetgeval zijn.Uitgangspunt isvolgens
deverstedelijkingsnotadatdegroteopenruimtennietlangerbetrokken zullenzijnbijhetverstedelijkingsproces vandeomliggendestadsgewesten.
VrijwelhetgeheleWeidegebiedwordtgerekend totdegrote
openruimten.Dewoningbouwzouzoveelmogelijkmoetenwordenafgestemd opdeeigenbehoeftevande "openruimte"enwordengeconcentreerd indecentralekernen (Gouda,AlphenaandeRijn,
WoerdenenGorkum).Degroeivandecentralekernen zoudanals
"interneverstedelijking"kunnenwordengezien.Daarnaastwordt
opeenaantalplaatseninhetWeidegebied gerekendmet eengeplande
"externeverstedelijking".Ditzalvoordedrie grotestadsgewestenafzonderlijkaandeordewordengesteld.
A.

Verstedelijking vanuitDenHaag-Leiden

Debelangrijkstebouwlocatieuithetverleden (Zoetermeer)
ligtniet inhetWeidegebiedmaar inhetAkkerbouwgebied.Ook inde
toekomstblijftZoetermeereenbelangrijke groeipool.Daarnaast
wordtechtergedachtaaneenbouwlocatie inhetWeidegebied tussen
Zoetermeer enDenHaag (Leidschendam).Verder zouvoorhetWeidegebied eenrestrictief beleid tenaanzienvangroeienspreiding
vanbevolkingvanuitdeHaagseagglomeratiemoetengaangelden.
Hetbeleidsvoornemenm.b.t.eenrandstedelijkegroenstructuur
kanechter tenkostevaneenbelangrijk areaal cultuurgrondgaan.
B.

Verstedelijking vanuitRijnmond endeDrechtsteden

Debelangrijkste uitbreidingvandit stedelijkewoon-en
werkgebied heeftzichvoorgedaanopdeZuidhollandse eilanden.
TochzijnookinhetWeidegebiedvoorstedelijke ontwikkelingen
geweest.AfgezienvanDelfland datniet tothetgebiedvanonderzoekbehoort,isditmetnamehetgeval inCapelleaandeIJssel,
KrimpenaandeIJssel,Alblasserdam,PapendrechtenSliedrecht.
Daarnaast isevenalseldersinhetWeidegebied eengrootaantal
kleinereplaatsenrelatief sterkgegroeiddoordevestigingvan
forensen.Voorde toekomstwilhetruimtelijkbeleid ook indit
deelvanhetWeidegebied eendergelijkeontwikkeling tegengaan.
Bovendienwordtvoordegeconcentreerde uitbreiding (locaties)gedachtaannog sterkereoriëntatieopdeeilandenIJsselmonde,
VoorneenPuttenendeDroogmakerijen (Zevenhuizen).
C.

VerstedelijkingvanuithetNoordelijkdeelvandeRandstad

VanuitAmsterdam issterkuitgebreid inhetWeidegebied,nl.
inhetGein (Bijlmermeer)enWaterland (Amsterdam-Noord),terwijl
ookdevergrotingvanPurmerendkanwordengezienalseenAmsterdamseoverloop.OokdeforseuitbreidingenvandeZaanstreek
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gingen tenkostevanhetWeidegebied.Voorde toekomstkandelokatieAlmèreendeverdereoverloopnaarLelystad dedrukophet
Weidegebiedverlichten.AanPurmerend isechter eendoorgaande
groeitoegedacht.VoorNoord-Kennermerland isnog steedseenmogelijkewoningbouwlocatievooral tenbehoevevanVelsen-IJmuidenin
discussie.
Afgezienvandeplaatsenmeteengrote groeitaakgeldtook
voorhetheleNoordelijkedeelvanhetWeidegebied dathetruimtelijkebeleid zichwilrichtenopeenbeperkingvandebevolkingsgroei.
D.

VerstedelijkingvanuitUtrecht

OokUtrechtheeftsterkuitgebreid. InNoordelijke richting
isditvooralgebeurd inMaarssenennaarhet muideninNieuwegein;
ditlaatstemeteenoverloop indeVijfherenlanden (Vianen).Voor
detoekomstmageenzelfdepatroonwordenverwacht,waarbijHouten
gaandewegdegroeitaakvanNieuwegein zalovernemen.Eensterke
uitbreidingnaarhetWestenisonwaarschijnlijk,omdatmenhetgebied tussenUtrechtenWoerdenzoveelmogelijkopenwilhouden.
Ookdegroeivankleinerekernenzalindit gebied eneldersrondomUtrecht zoveelmogelijkwordenbeperkt.
Toenemendeaandachtvoornatuurenlandschap
Deoppervlakte inhet studiegebied dienietdoordemens
wordtbenutomertewonenoftewerken isklein.Debelangrijkste
uitzonderingenvormendeplassen.OokdeeigenlijkeWeidegebieden
vertegenwoordigen echtereennatuurwaarde (o.a.vanwegeweidevogels).Hetvoortbestaanvandehuidigenatuurwaardekandaarbij
zelfseenblijvendeagrarischeexploitatie alsvoorwaardehebben.
Bepaaldevormenvanmoderniseringvandeagrarische exploitatie
wordenechter steedsmeer gezienalseenbedreigingvoornatuurwaarden (vooral intensiveringvanhetgraslandgebruik,o.a.door
verhogingvandestikstofgiftenvervroegingvandemaaidata).
Vooraldoordeverstedelijking ismenhetbuitengebied alsopen
ruimte steedsmeeralsbedreigdewaardegaanzien.
Eenopenruimteisniethetzelfdealseenlegeruimte.Het
gaatomeenbepaald landschap,inditgevalb.v.hetoudecultuurlandschap zoalsdat indeeersteparagraaf isbeschreven.Zaken
alsmoderniseringvanbedrijfsgebouwenenhetverplaatsenvan
boerderijennaarplaatsendievroegerdiep indepolder lagen,tastendaneencultuurhistorischewaardeaan.Hetvervalvanoudegehandhaafde gebouwendoetditechtereveneensenookeennieuwlandschapkaneeneigenwaardegaanvertegenwoordigen.
Indestructuurschets landelijke gebiedenishet grootste
deelvanhetWeidegebied aangemerkt als"gebiedmet afwisselend
landbouw,natuurenanderefuncties ingrotereruimtelijkeeenheden".VoorhetVecht-enPlassengebied wordteveneens zowelde
landbouwalsdenatuurfunctiebenadrukt,maarwordtverdergesprokenvankleinereruimtelijkeeenheden.AlleenNoordelijkWest24

Friesland zoualshoofdfunctie landbouwhebben.
InsommigedelenvanhetWeidegebied staandefunctiesvan
natuurenlandschapzoopdevoorgrond datdezegebiedenopde
nominatie staantewordenverheven totNationaalLandschap;
Waterland,CentraalNoord-Holland (Jisp/Eilandspolder),delen
vanNoord-KennemerlandendeVechtstreek.Hetpotentiëlenationale
landschapKrommeRijnstreekvaltgrotendeelsbuitenhetgebiedvan
onderzoek.
Indegebiedendieworden aangewezen alsNationaalLandschap
speelthetafsluitenvanbeheersovereenkomsten enhetvormenvan
reservateneenbelangrijke rol.OokeldersinhetWestelijkWeidegebied isditaandeorde,o.a.deMeijepolder,Ade,deKrimpenerwaardendeVijfherenlanden.

2.3 Cultuurtechnische situatie
Verkaveling
Deoudeinrichtingvanhetgebied isvooreendoelmatigebedrijfsvoeringonderdehuidigeomstandighedenverrevanideaal.
Ditwordtnogverergerd doordesterkeuitbreidingvanniet-agrarischeelementen inhetbuitengebied (m.n.doorsnijdingendoor
auto-,spoor-enwaterwegen).Ook isinde loopder tijdeendeel
vandegrond ingebruikgekomenbijbedrijvenmeteldersgelegen
gebouwen.Alsgevolghiervan ligtmomenteel langnietallegrond
ineenhuiskavel.
Kaart2.1geefteenindrukvandeverkavelingssituatie per
gemeente inhetWestelijkWeidegebied. Ineengrootdeelvanhet
WestelijkWeidegebied ligtdegrond gemiddeldminstens800meter
vandestal.Bijeenrechthoekigekavelkomtditovereenmeteen
kaveldieptevanmeerdan Ijkm.Insommige streken ligtdegrond
gemiddeldnietalleenvrijvandestal,maarbovendienvooreen
belangrijk deel (40%e.m.)nietindehuiskavel.Ditismetname
hetgevalinWaterland,Noord-Kennemerland,hetGein,hetgrensgebiedmetdeUtrechtse/GooiseZandgronden,deVijherenlanden,de
KrimpenerwaardendeVenen.Betrekkelijk gunstig isdeverkavelingssituatie inCentraalMidden-Randstadenhetdaarbijaansluitendegebied indeprovincieUtrecht (medealsgevolgvanruilverkavelingen).Deongunstige situatie indeAlblasserwaard isin
hetrecenteverledendoorruilverkaveling sterkverbeterd.
Waterhuishouding enbodemgesteldheid
Vooraldeechteveengebiedenhebbendehandicapvaneenhoge
waterstand gecombineerdmeteenslappebodem.Kaart2.2 geefteen
indrukvandeverminderingvandenetto-opbrengstvangraslandals
gevolgvan tehogegrondwaterstanden,waarbij rekeningwordtgehoudenmetdebodemgesteldheid.Eengroteoogstdepressiewordt
aangetroffen inWaterland,CentraalMidden-Randstad,hetoverige
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Kaart2.1

Verkaveling per gemeente

Gemiddelde
afstand
grond- gebouwen
tot 600 m

•
Il I I I i l

600 4 800 m

m
N

• geen waarneming

Bron: Inventarisatie van enkeli
varkave1ingikam»rk•n
(1978)
Werkgroep Invtntariaatia
Landbouw

26

Percentage
grond in
huiskavel
60Z e.m.

Kaart 2.2
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en bodemgesteldheid
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deelvanhetUtrechtsVeenweidegebied,deAlblasserwaard,de
KrimpenerwaardendeVenen.Bijdebeoordelingvandeze gegevens
moet inaanmerkingwordengenomendatdeechteWeidegebieden
weliswaar inhetnadeel zijnwatdelengtevandegroeiseizoenen
dekwetsbaarheid innatteperiodenbetreft,maarbijgunstigweer
ergproduktiefkunnenzijn.
Ruilverkavelingen
Ondanksdeslechtecultuurtechnischesituatie zijnnogmaar
betrekkelijkweinigruilverkavelingenuitgevoerd inhetWestelijk
Weidegebied.
InNoord-Holland zijnalleenindeZeevangenAssendelft
ruilverkavelingenvoltooid.Vooreenkleindeelvallenderuilverkavelingen-in-uitvoeringWesterkoggeendeVierNoorderKoggen
inhetgebiedvanonderzoek.Invoorbereiding zijnruilverkavelingenmeteenveelgroteregezamenlijkeoppervlaktedandievande
reedsvoltooide.HetbetreftWaterland,EilandspolderenLimmenHeiloo.Metnameinde tweeeerstgenoemde gebiedenwordtsterk
rekeninggehoudenmetniet-agrarischewaarden inhetbuitengebied.
InUtrecht is inhetgebiedvanHarmelen-Kockengen eenvrij
omvangrijke ruilverkaveling uitgevoerd enverderkleinereoppervlaktenbijZegveld endeMaarsseveenseplassen.Tennoordenvan
Harmelen-Kockengen isOukoop-Kortrijk ineenvrijvergevorderd
stadiumvanuitvoering.Recentelijk isrvk.deLopikerwaard in
uitvoeringgenomen.Invoorbereiding isrvk.Schalkwijk (tendele
inhetgebiedvanonderzoek).
Inhet zuidhollandsedeelvanhetonderzoekgebied zijnalleen
dekleinereruilverkavelingen ZwammerdamenGiessen-Nieuwkerk voltooid.VoordegeheleAlblasserwaard isechtereen ruilverkaveling
invergevorderd stadiumvanuitvoering.Verder zijnrecentelijk
inuitvoeringgenomenRijnstreek-ZuidendeVijfhe'erenlanden.In
voorbereiding zijnruilverkavelingen indeMeije-polder
(Bodegraven-Noord)enDriebruggen.
Hetgeheeloverziend kanwordengeconcludeerd datvoorgrote
delenvanhetWestelijkWeidegebied verbeteringen indecultuurtechnische situatiemogenwordenverwacht.Deaantebrengenveranderingenwordenechterintoenemendemateafgestemd opnietagrarischedoelstellingen.
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3. Totaalbeeld van de agrarische structuur

3.1 Inleiding •
Indeanalysevandeagrarische structuurenontwikkeling
wordteenonderscheid gemaakttussen:
-veebedrijvenenniet-veebedrijven;
-hoofdberoepsbedrijvenenniet-hoofdberoepsbedrijven.
Deproduktieomvang -insbe-vanveebedrijvenbestaatvoor
minstens60%uitveehouderij.Eenhoofdberoepsbedrijfvormtvoor
deondernemerdebelangrijkstebasisvanbestaanenhijbesteedt
hieraanhetgrootstedeelvanzijnarbeidstijd.
Devolgende tweehoofdstukkenspitsenzichsteedsverdertoe,
namelijkoprespectievelijk dehoofdberoepsbedrijvenonderdeveebedrijvenendaarvan tenslotteweerdehoofdberoeps-melkveebedrijven.Inditverband ishetdoelvandithoofdstukhetverkrijgenvaneentotaalbeeldvanhetWestelijkWeidegebied envande
deelgebieden.Dit zalookinzichtmoetengevenineventueleraakpuntentussendegroependie laterbuitenbeschouwingblijvenen
deanderegroepen (b.v.overgangvanbedrijvenalsmedeuitbreiding
binnendeenegroep tenkostevandeoppervlakte diebeschikbaar
isvoordeandere).Verder zulleninhetbijzonder verschijnselen
dieplanologisch relevant zijnnaarvorenwordengehaald.

3.2 Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond
Tabel3.1 geefteenoverzichtvanhetaantalbedrijven inhet
WestelijkWeidegebied in 1978.Hierbijmoetechter inhetoogwordengehoudendathetgebiedhier scherper isafgebakend dangebruikelijk isendatditvooralinvloedheeftophetaantalnietveebedrijven.

Tabel 3.1 Aantalbedrijven inhetWestelijkWeidegebied in1978
Aantalbedrijven

Hoofdberoepsbedrijven
Niet-hoofdberoepsbedrijven
Totaal

Veebedrijven

Niet-veebedrijven

Totaal

8365
1563

2210
517

10575
2080

9928

2727

12655

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.
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Vanhettotaalaantalbedrijvenis78%eenveebedrijf en84%
ishoofdberoepsbedrijf.Bijdeniet-veebedrijven zijnnaarverhoudingmeerniet-hoofdberoepsbedrijven danbijdeveebedrijven (19
tegen 16%).Derelatief talrijkegroepglasbedrijvenkentechter
juistweinigniet-hoofdberoepsbedrijven.Bijdeopengrondstuinbouwbedrijven,metnamebijdefruitteelt,debollenteelt ende
groenteteeltbedrijven,zijndaarentegenbijzonderveelniet-hoofdberoepsbedrijven.Deongeveer2200 hoofdberoepsniet-veebedrijven
kondenin 1978naar schatting alsvolgtoverenkelebedrijfstypen
wordenverdeeld:
Aantalhoofdberoepsbedrijven (1978)
glas
fruit
boomteelt
éénjarige tuinbouw
akkerbouw

1200
300
300
300
100

totaal

2200

Deglastuinbouwbedrijven zijngrotendeels geconcentreerd in
enkele centrain"OverigMidden-Randstad" (m.n.indeVenenenin
Vleuten-deMeern),"BovenhetIJ" (Noord-Kennemerland)eninde
"Overgangsgebieden".Ookdefruitteelt ligtvoorhetgrootstedeel
in"OverigMidden-Randstad" (gebiedvanIJsselenOudeRijn,KrommeRijnstreekenVijfheerenlanden)eninminderemate in"Boven
hetIJ" (West-Friesland)eninde"Overgangsgebieden".Deboomteeltisvrijwelbeperkt tot"CentraalMidden-Randstad" (Reeuwijk)
en"OverigMidden-Randstad" (Hazerswoude).Deéénjarige tuinbouw
wordthoofdzakelijk,indevormvangroenteteeltenbollenteelt,
aangetroffenin"Bovenhet IJ"(Noord-Kennemerland enWest-Friesland).Deakkerbouwbedrijven liggeninkleineDroogmakerijenbinnenhetWeidegebied ofineengemeentedievooreenkleindeelin
eengrotereDroogmakerij ligt (b.v.Hazerswoude).
Hetaandeelvandeveebedrijveninhettotaalaantalhoofdberoepsbedrijvenperdeelgebiedwas in1978alsvolgt:
BovenhetIJ
CentraalMidden-Randstad
Lopiker-enKrimpenerwaard
OverigMidden-Randstad
Overgangsgebieden
WestelijkWeidegebied

80%
83%
91%
75%
74%
78%

Inde"Lopikerwaard enKrimpenerwaard"komennaarverhoudingveel
niet-hoofdberoepsbedrijvenvoor,zowelopdevee-alsopdenietveebedrijven.Ook inde"Overgangsgebieden zijnrelatiefveelniethoofdberoepsbedrijven,maarhieralleenbijdeveebedrijven.
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Tabel 3.2 Hetpercentageniet-hoofdberoepsbedrijvenin 1978,per
deelgebied
Aantalniet-hoofdberoepsbedrijven in %
vantotaalaantalbedrijven
Veebedrijven Niet-veebedrijven Totaal
Bovenhet IJ
CentraalMidden-Randstad
Lopiker-enKrimpenerwaard
OverigMidden-Randstad
Overgangsgebieden

14
12
20
16
20

WestelijkWeidegebied

16

20
9
39
22
15

15
12
22
17
18

19

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.

Ontwikkeling aantalbedrijven
Hetaantalbedrijvenisindeperiode 1973-1978met 8%verminderd (landelijk 10%). IndedriedeelgebiedenvanMidden-Randstadwasdeverminderingvanhetaantalbedrijven,invergelijking
methetlandelijkebeeld,zeerbeperkt.Ditgeldt zowelvoorde
veebedrijvenalsvoordeniet-veebedrijven (zietabel3.3).
Tabel3.3 Deontwikkelingvanhetaantalagrarischebedrijvenin
deperiode 1973-1978
Veranderingen in%tenopzichtevan1973
Veebedrijven Niet-veebedrijven Totaal
BovenhetIJ
CentraalMidden-Randstad
Lopiker-enKrimpenerwaard
OverigMidden-Randstad
Overgangsgebieden
WestelijkWeidegebied

-7

-14
-3
-4
-5
-13

25
3
5
2
15

-11
-3
-4
-6
-12
-11

-8

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.
HetgebiedBovenhetIJendeOvergangsgebieden vertoneneen
ietssterkereverminderingvanhetaantalbedrijvendanNederland
alsgeheel.Hetaantalhoofdberoepsbedrijvenissterkergedaald
danhettotaalaantalbedrijven.Alsgevolghiervanishetpercentageniet-hoofdberoepsbedrijvengestegenvan 15,1 in 1973naar
16,4%in1978.Hetenigedeelgebiedwaarhetpercentageniethoofdberoepsbedrijven ietsdaalde is"BovenhetIJ".
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Degroepvanniet-hoofdberoepsbedrijvenwordtvoortdurend
aangevuldmetbedrijvenvanoudereondernemersdiegaan"rusten".
Hettoenemenvanhetpercentageniet-hoofdberoepsbedrijvenhangt
waarschijnlijk danooksamenmeteenverouderende samenstelling
vanhetondernemersbestand.Wellicht speeltechtermedeeenrol
dateenaantaljongereondernemersdiegeenvolledigbestaanmeer
inhetbedrijfvinden"nevenberoeps-agrariër"worden;ookbijde
jongereondernemers ishetpercentageniet-hoofdberoepsbedrijven
enigszinsgestegen.
Hetkomttegenwoordig nauwelijksmeervoordateenveebedrijf
wordtomgezetineenniet-veebedrijf,ofomgekeerd.Debelangrijksteuitzonderingenzijnwaarschijnlijkhetgevolgvanontmenging
opbedrijvenvanondernemers diehetwatkalmeraangaandoen.Dit
beperktzichdanvrijwel totdegebiedenwaarvanoudsheropveel
weidebedrijveneenoppervlakte fruitteeltwas.Verderzijndeveehouderijendetuinbouw tenopzichtevanelkaarvrij"gesloten
werelden"geworden.Nogmaarzeerweinigveehouders schakeleneventueelviaeenzoon-omnaarde tuinbouw.Hetaantalgemengde
bedrijvenmetveehouderijentuinbouwisergkleingeworden.In
hetverledenheeftopdegemengdebedrijvenreeds specialisatie
naarveehouderijdanwei tuinbouw (m.n.fruitteelt)plaatsgevonden.
Oppervlakte cultuurgrond
Deinvergelijkingmetanderegebieden,geringedalingvan
hetaantalbedrijvengaatsamenmeteenrelatiefsterkeinkrimping
vanhetareaalcultuurgrond.GegevensuitdeCBS-landbouwtelling
wijzenzelfsopeennog sterkereinkrimpingvanhetareaaldande
gegevensuitdeCBS-bodemtellingdieinhoofdstuk 2werdenvermeld.Ooklandelijkdoet zicheenovereenkomstigverschil tussen
detweetellingenvoor.Erverdwijntalgeruimetijdgronduit
delandbouwtelling zonderdatsprakeisvaneenduidelijk te!
localiserenniet-agrarischebestemming.Vermoedelijkbetrefthet
vooralgrondvanopgehevenkleinebedrijvendiedoordeoudeof
nieuwebezitternietbedrijfsmatigwordtgebruikt (pony-weiden
e.d.).Degrondkantendeleindirectnogwelindienstvande
produktieopagrarischebedrijvenstaan (inscharénvanveeofhet
verkopenvanvoerofgrasop stam).Aangenomenmagwordendat
hooguit5%vanhetareaalcultuurgrond eenzovageagrarische
bestemmingheeftdatzijnietalszodanig indelandbouwtelling
isgeregistreerd.
Vanuitdehoofdberoepsbedrijven gezienkomtdaarnogbijdat
7%vanhettotaleareaalcultuurgrond zichbevindtopniet-hoofdberoepsbedrijven.Ookdezegrond zaltendeleindirect indienst
staanvandeproduktieopde"echte"agrarischebedrijven.Voorde
hoofdberoepsbedrijvengeldtbovendiendathetgraslandopniet-veebedrijvenenigebetekeniskanhebben.Debetreffende oppervlakte
vertegenwoordigt echter slechts 1,1%vanhet totaleareaalgrasland inhetWestelijkWeidegebied.Vermoedelijkheefthetaankopen
vanvoervanuitdeakkerbouwgebieden-m.n.Droogmakerijen-een
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groterebetekenisdandeaankopenvandeniet-veebedrijvenbinnen
hetgebied.
Hetaandeelvandeniet-hoofdberoepsbedrijven inhet totale
areaalcultuurgrond isbelangrijk gestegenenbedroeg in1978
7,1%.Inabsolute zinisersprakevaneentoenemingmetruim800
ha.Dezetoenemingbijdeniet-hoofdberoepsbedrijven verklaart
ongeveereenzevendedeelvandeafnemingvanhetareaalcultuurgrondbijdehoofdberoepsbedrijven.Daarnaast iserechterook
nog eenlichteverschuiving naardecategorie "niet-veebedrijven"
(bijna+200ha). Dezeontwikkeling doetzichmetnamevoor ingebiedenmetenigeakkerbouw.Ookdeuitbreiding vandeboomkwekerij
vanuithetBoskoopsecentrum iswatditbetreftvaninvloed
(+ruim60ha). Deoppervlakte fruitteelt isechteraanzienlijk
verminderd (380ha;d.i. 10%).Inminderemategeldtditookvoor
deopengrondstuinbouw-bollenteeltengroenteteelt-inhetWeidegebied BovenhetIJ.
Tabel3.4 Deoppervlaktecultuurgrond inhetWestelijkWeidegebied in 1978endeontwikkeling indeperiode1973-1978
Oppervlakte cultuurgrond
Veebedrijven
1978(ha)
Hoofdberoepsbedrijven
Niet-hoofdberoepsbedrijven
Totaal

Niet-veebedrijven

133428
97601)
143188

Veranderingvandeoppervlakte in%van
Hoofdberoepsbedrijven
-4,8
Niet-hoofdberoepsbedrijven
+9,5
Totaal
-4,0

8250
10701)
9320

Totaal

141678
10830
152508

1973
+2,6
-2,6
+2,0

-4,4
+8,2
-3,6

1)Schatting;alleakkerbouwentuinbouwopniet-hoofdberoepsbedrijven toegerekend aanniet-veebedrijven;allegrasland aande
veebedrijven.
Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.
BovenhetIJishetaandeelvandeniet-veebedrijven inhet
totaleareaalcultuurgrond danooknauwelijksgestegen (zietabel
3.5). InCentraalMidden-Randstadisdeoppervlakteopniet-veebedrijvendaarentegenrelatief sterk toegenomen,maarinabsolute
zingaathetomeen vrijbeperkteoppervlakte;in1978bevond
zichopdeniet-veebedrijvenminderdan3%vanhetareaal (WestelijkWeidegebied6%).
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Tabel3.5 Deontwikkelingvanhetareaalcultuurgrond ophoofdberoepsbedrijven inverschillendedelenvanhetWestelijkWeidegebied (1973-1978)
Veranderingv.d.opp.in %van 1973
Veebedrijven

Niet-veebedrijven

-6
-A
-3
-4

-5

BovenhetIJ
Centraal*Midden-Randstad
Lopiker-enKrimpenerwaard
OverigMidden-Randstad
Overgangsgebieden
WestelijkWeidegebied

-6
-4
-2
-3
-10

-23
+14

+8
-7

-10
-5

Totaal

+3

-4

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.
Zoals teverwachtenviel,wordenmetnamedeOvergangsgebiedengekenmerktdooreensterkeverminderingvanhetareaal cultuurgrond ophoofdberoepsbedrijven (-10%).OokBovenhet IJis
ditareaal sterkafgenomen (-6%),indeLopiker-enKrimpenerwaardechterrelatiefweinig (-3%).
Oppervlakteperbedrijf (hoofdberoepsbedrijven)
Degemiddeldeoppervlaktevandehoofdberoepsbedrijvenin
1978was 13,4ha.Deveebedrijvenhebbengemiddeld 16ha,terwijl
ditopanderehoofdberoepsbedrijven 3,7hais.
Degemiddeldeoppervlakte isinvijf jaarmetruim5%toegenomen,opdeveebedrijvenmetbijna5%.Vooreenbelangrijk deel
isdeze toenemingeenpuurstatistischeverschijnsel.Doorhet
verdwijnenvaneenaantalbedrijvenmeteenkleineoppervlakte
gaathetgemiddeldevoorderesterendegroepautomatischomhoog.
Desterkste toenemingdoetzichdanookvoorindegebiedenmetde
sterksteafnemingvanhetaantalbedrijven,nl.BovenhetIJen
indeOvergangsgebieden.InCentraalMidden-Randstad isdegemiddeldeoppervlaktevanhoofdberoepsbedrijvennauwelijksgestegen.
Degemiddeldeoppervlakte lagindatgebied in 1978maarweinig
hogerdaninhetkleinschaligeLopiker-enKrimpenerwaard (zietabel3.6).InOverigMidden-Randstad zijndeveebedrijvengemiddeld,
quaoppervlakte,belangrijk groter eniserwatditbetreftmaar
weinigverschilmetBovenhetIJ.
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Tabel 3.6 Gemiddelde oppervlakte vandehoofdberoepsbedrijvenen
de ontwikkeling hiervan
Gemiddelde oppervlakte
Veebedrijven

Niet-veebedrijven

(ha)
Totaal

1978:
BovenhetIJ
Centraal Midden-Randstad
Lopiker-enKrimpenerwaard
Overig Midden-Randstad
Overgangsgebieden

17,5
14,2
13,A
17,0
14,8

5,1
2,0
5,1
4,2
2,3

15,1
12,1
12,9
13,9
11,5

Westelijk Weidegebied

16,0

3,7

13,4

Verandering (in%van'73)
BovenhetIJ
Centraal Midden-Randstad
Lopiker-en Krimpenerwaard
Overig Midden-Randstad
Overgangsgebieden

+7,0
+1,2
+4,9
+4,0
+5,1

+19,3
+29,8
+21,5
+11,9
+12,0

+9,3
+1,9
+5,3
+3,5
+6,1

Westelijk Weidegebied

+4,7

+14,8

+5,5

Bron: CBS-landbouwtelling, LEI-bewerking.
Het isduidelijk datinhetrecente verleden demogelijkheden
tot eenreële oppervlaktevergroting vanveebedrijven inhetWestelijk Weidegebied i.h.a. beperkt waren.Ditdoet zich vooral voelen
indemeest kleinschalige gebieden endaar waar belemmeringenzijn
voor eenoptimaal gebruik vandebeschikbare oppervlakte.

3.3 Gebruik van de cultuurgrond, omvang en samenstelling van de produktie
Grasland
Hetaandeelvanhetgrasland indetotaleoppervlakte cultuurgrond iszeergroot (94%)enindeperiode 1973-1978gelijk
gebleven.InCentraalMidden-Randstad enindeLopiker-enKrimpenerwaard ishetaandeelvanhetgraslandhetgrootst,respectievelijk98en97%,inOverigMidden-Randstad hetkleinst,maaraltijdnog92%.
Bijnaallegrasland isblijvend grasland (zietabel 3.7).Dit
hangtnauw samenmetdemogelijkhedenvandegrond.
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Bouwland
Hetbouwlandbeslaatruim2%vanhet totaleareaalcultuurgrond.Ruimtweederdevandezeoppervlakte ligtopniet-veebedrijven.Indeperiode 1973-1978ishetaandeelvanhetbouwland
inhet totaleareaalcultuurgrondwat toegenomen.Dezeontwikkelingmoetwordentoegeschrevenaaneenuitbreidingvandevoedergewassen,metnamesnijmais (+64%).Hetareaalvoedergewassen ligt
voordriekwartopveebedrijven.In1978bestonddeoppervlakte
bouwlandvoorbijnaeenkwartuitvoedergewassen.
Opengrondstuinbouw
Deopengrondstuinbouwvertegenwoordigde in 1978ruim3,5%van
het totaleareaalcultuurgrond.Ruimdehelftvandezeoppervlakte
isfruitteelt (in1978ruim3200ha).Hetgrootstedeelhiervan
(71%)isinOverigMidden-Randstadgelocaliseerd (indeKromme
Rijnstreek,hetLandvanOudeRijnenIJsselenindeVijfherenlanden).Verderbeperktdefruitteelt zichvrijwel totdeOvergangsgebieden (Vijfherenlanden)enhetgebiedvanBoven hetIJ
(NoordelijkWest-Friesland).Deoppervlakte fruitteelt isinde
periode 1973-1978met 10%verminderd.Opdehoofdberoepsbedrijven
bedroegdeverminderingvanhetareaalfruitteeltzelfs30%,terwijlzichopdeniet-hoofdberoepsbedrijvenslechtseengeringe
verminderingvanditareaalheeftvoorgedaan (-3%).Eenvijfdevan
het totalefruitareaalbevond zichin 1978nogopveebedrijven.
Debollenteelt-ongeveer800ha-ismetnameinNoord-Kennemerland enNoordelijkWest-Frieslandvanbelang.Integenstellingtotdefruitteeltkomtdebollenteeltvrijwelniet (meer)op
weidebedrijvenvoor.Hiermeewordtbedoeld datveehoudersvrijwel
nooitzelfbollentelen.InNoordelijkWest-Friesland isechter
welhetverhurenvangrasland aanbollentelersvanbelang.Voorde
veehouderbetekentditnietalleeneendirectevormvaninkomen,
maarveelalookeengelegenheidhetgrasbestand teverbeteren.Het
areaalbollenteeltgeregistreerd bijbollentelerswoonachtig inhet
gebiedvanonderzoek ismet 10%verminderd.Ditbollenareaalis
echteronderhevigaanvrijbelangrijkejaarlijkseschommelingenen
deoppervlakte diewordtverhuurd aanbollentelersvanbuitenhet
gebied,isernietinverwerkt.
Deoppervlaktemetboomteelt inhetWeidegebied bedroegin
1978bijna400ha.Hetbetreftoverwegend intensieveBoskoopse culturesenhetareaalheeft zichmet20%uitgebreid.Dezeuitbreidinghangtsterksamenmetruimtegebrek inhetoudeBoskoopsecentrum.Deboomkwekerdieuitbreidtofzijnbedrijfverplaatst,heeft
inhetalgemeeneenvoorkeurvoorgrondendievoordeweidebouw
wordengebruikt.Evenals indeglastuinbouwisereentendensvan
spontane,dikwijlsverspreideuitbreidingennaarprojectmatigegeconcentreerdeexpansie.Landbouwbedrijvenwordendani.h.a. alsgeheelaangekochtenvoordeintensieve tuinbouwbestemd.
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