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Woord vooraf

Dit rapportbevat deresultaten vaneenverkennende studie
naardeontwikkeling vandeNederlandse land-entuinbouwop
lange termijn.Dezestudieisverricht inopdrachtvandeRijksplanologischeDienst enhetMinisterievanLandbouw enVisserij,
alsbijdrageaandevoorbereidingvoordeVierdenotaoverde
Ruimtelijke Ordening.De tijdshorizonvandestudiereiktdaarmee
tot inhet beginvandevolgendeeeuw.Opverzoekvandeopdrachtgevers isaaneendrietalonderwerpenaandachtgeschonken:
deontwikkelingvandeNederlandse landbouwalsgeheel;
debetekenisvandegrond intoekomstigeagrarischebedrijfssystemen;
deaanwezigheid vanenveranderingen in locatievoordelen
binnendeNederlandse landbouw.
Voorhetverrichten vandestudiewaren intotaalslechts
enkelemaandenbeschikbaar.Opgrondhiervanisditrapportin
hoofdzaakgebaseerd opreedsaanwezigekennis.Medegeletopde
tijdshorizonvanhet onderzoekmogenderesultatendanookniet
alteabsoluutwordengeïnterpreteerd.Het rapportheeftechter
weldebedoelingomopbasisvanthansvoorzienbare ontwikkelingeneenverantwoorde bijdrage televerenaande gedachtenvorming
overdeontwikkeling vandeNederlandse landbouwoplangetermijn.
De resultatenvanhet onderzoek zijnbesprokenineenbegeleidingscommissie.Dezecommissiebestond uitmevrouwdrs.E.CA.
Bolsius,ir.H.W.Kamphuis,ir.H.C.Jacobsendrs.R.Schoonman
vandeRijksplanologischeDienst enir.W.L.A.G.Tacken,ir.R.P.
deBoerendr.ir.A.W.MijnlieffvanhetMinisterie vanLandbouw
enVisserij.
Hetonderzoek isverrichtdoordrs.L.Douwvandeafdeling
Structuuronderzoek(hoofdstuk 4 ) , drs.L.B.vanderGiessenvan
deafdelingLandbouw (hoofdstuk3)endrs.J.H. Post vandeafdelingAlgemeenEconomischOnderzoek enStatistiek (overige
hoofdstukken).Bijdragenwerden verdergeleverd door ir.B.M.M.
KortekaasvandeafdelingTuinbouw (ontwikkeling tuinbouw)en
ir.J.J. deVliegervandeafdelingStructuuronderzoek (ontwikkelingproduktiekolommen).

Dedirecteur,

DenHaag,december 1987

üJ. deVeer

Samenvatting

1.

Inleiding

Indezeverkenning is,opverzoekvandeRijksplanologische
Dienst enhetMinisterievanLandbouwenVisserij,getrachtnate
gaanhoedeagrarischesectorinNederland erInhetbeginvande
volgendeeeuwuitzoukunnenzien,inhetbijzonder tenaanzien
vanhetgebruikvanderuimte.Hierbijiservanuitgegaandat
ook indetoekomst veruithetgrootstedeelvandeproduktievan
delandbouw indeEGopdeinternemarkt zalmoetenwordenafgezet.Voordemelkveehouderijendesuikerbietenteelt isdaarbij
verondersteld datdebeheersingvandeproduktievan langdurige
aard zalzijn.Voordeanderesectoren,waaronderdegraansector,
iservanuit gegaandatdeprijzeneenafstemmingvandeproduktieopdeafzetmogelijkhedenzullenbewerkstelligen.

2.

Afzetperpectieven,produktiviteitsontwikkeling enareaal
cultuurgrond

Inhoofdstuk 2isopbasisvandezeveronderstellingen een
beeldgeschetst vandeafzetmogelijkhedenvoordeNederlandse
landbouwopdeminofmeer traditionelemarkten.Hieruitkomt een
toenemingnaarvorenvandeafzetmogelijkheden indekomendedecenniavan0,5 à1%per jaar,vooraldoorgrotereafzetmogelijkhedenvoor tuinbouwprodukten enpootaardappelen.
Deproduktiegroei perhectareenperdierkanwordengezien
alseenstructureleontwikkeling diezichook indetoekomst zal
voortzetten.Intechnischopzichtzijnnogvelemogelijkhedentot
vergrotingvandeproduktiepereenheid aanwezig enwordennieuwe
ontwikkeld.Ineconomisch opzichtkanechtereenaantalvandeze
mogelijkhedenminderinteressantwordenalsgevolgvanproduktiebeheersing engroteredrukopdeprijzenvanagrarischeProdukten.Daarom isverondersteld datdetoenemingvandeproduktie
perhectareenperdierverhoudingsgewijswatbescheidenerzal
zijndaninhetverleden.
Opgrond vandeontwikkeling vandeafzetmogelijkhedenen
vandeproduktieperhectare enperdier isvervolgens nagegaan
metwelk areaalcultuurgrond inhetbeginvandevolgendeeeuwde
agrarischeproduktie zoukunnenwordenvoortgebracht.Volgens
dezeglobalemacro-benadering zouhetareaalcultuurgrond enkele
honderdduizendenhectarekleinerkunnenzijndanhetareaaldat
bijeentrendmatigeonttrekkingvangrondaande landbouw in2005
voordelandbouwbeschikbaar zalzijn.Nadereanalyseenmetname
eenverkenning opbedrijfsniveau leertechterdatdeontwikkeling
inde landbouwanderszalverlopendanhiervoor isaangegeven;de

oppervlakte grond dieblijvend uitproduktiewordtgenomenkan
mogelijkerwijswat groterzijndanindetrendmatigebenadering
isverondersteld maarhet beschikbareareaalzalgrotendeelseen
landbouwkundige bestemmingbehouden.Degroottevanhetareaal
datvolgensdeglobalemacro-benadering nietvoordeagrarische
produktiebenodigd zouzijn,geeft echtereenindicatie voorde
omvangvandeaanpassingsprocessenwaartoe degewijzigdeomstandighedennopen.Dithoofdstuk besluitmeteeninventarisatie van
demogelijkhedenwaaraan inditverbandkanwordengedacht.
3.

Ontwikkelingen indemelkveehouderij

Vervolgenswordeninhoofdstuk3dezemogelijkhedenvoorde
afzonderlijke bedrijfssystemennaderuitgewerkt.Hierbijworden
hiervoorgeschetste ontwikkelingeneerstmeerindetailbezienen
wordenmilieufactoren,bedrijfsaspecten,welzijnsaspectenen
ruimtelijkeaspecten indebeschouwingbetrokken.
Voordemelkveehouderijwordtverwacht dathetaantalmelkkoeienmetongeveereenderdezalverminderenondermeerdoorde
stijgingvandemelkproduktie perkoewelkemede tedankenzal
zijnaanontwikkelingen indebiotechnologie.Dezestijgingkan
echteralleenwordengerealiseerd door produktie vanhoogwaardigerruwvoer (voordroogkuil ensnijmais).Deopnamevanruwvoer
indestalperiode zoudankunnentoenemenvancirca9kgtot
maximaal12kgdroge stofperkoeperdag.Erzaldaardoormeer
grond perkoeingezetkunnenworden.Eenstijgingvandegrasproduktieperhectarekanditeffectechterweergedeeltelijk te
nietdoen.Dedalingvanhetaantalmelkkoeienzaltotgevolg
hebbendateenkleineraantalgespecialiseerde melkveebedrijven
eenmestoverschot zalhebben.
Deautomatisering (bedrijfsbegeleidingssystemen,melkrobots)
zalsteedsbelangrijkerworden.Tochmagwordenaangenomendat
ookinhetbeginvandevolgendeeeuwnogveelkoeiennietmet
eenmelkrobot zullenwordengemolken,vooralopkleinerebedrijvenmeteentamelijkextensief grondgebruik.Degrotere,gedeeltelijkwelmeteenrobotuitgeruste,bedrijven zullendaarentegen
gekenmerkt zijndooreenintensief grondgebruik.
Regionaal gezienzouvooraleenrelatief grondoverschotkunnenontstaan ingebiedenmet eenmelkveebezetting lagerdancirca
1,7 à1,8melkkoe perhectare:delenvanGroningen,Drenthe,
Gelderland,Noord-Holland,Zeeland enLimburg.Voor zoverde
grond indezegebiedenalleenvoorgrasland geschikt isbestaan
dealternatievenuithethoudenvanschapen,mestvee,jongveeof
zoogkoeienwaarbijdekwaliteit vanhet ruwvoerminderhoog
behoeft tezijnendusvolstaankanwordenmet een lagerestikstofgift.Indiendezealternatieveproduktietakken financieel
minder aantrekkelijk zijn,isuitsluitend besparingopstikstofkostenookeenmogelijkheid voorhetmelkveehouderijbedrijfom
zichaande lagereveedichtheid aantepassen.Inprincipeis
dezegrondookvoornatuur-enlandschapsbeheergeschikt.
8

Doordeinkrimpingvandemelkveestapelzullenminderkalverenbeschikbaarkomenwaardoorhetuitgangsmateriaal voorde
vleesproduktierelatiefduurderwordt.Aangenomenwordtdatvooralhierdoor,ondankseengrotereimport vankalveren,deomvang
vandekalfsvleesproduktiezalworden teruggedrongen endatde
roodvleesproduktie ophethuidigepeilkanwordengehandhaafd.
Bijdevleeskalveren iseengeleidelijke overgangnaareen
systeemmetgroepshuisvesting teverwachten.De roodvleesproduktiezalbehalveopgespecialiseerde bedrijvenookvoorkomenin
kleinereeenhedenopbedrijvenmetmelkvee.

4.

Ontwikkelingen indeintensieve veehouderij

Ondanksdeveleproblemen (ondermeer tenaanzienvanwelzijnenmilieu)waarmeedevarkenshouderijtekampenheeftwordt
verwachtdatdeomvangvandezeproduktietak ongeveerophet
huidigeniveaugehandhaafd zalblijven.Op termijn lijkteensubstantiëleproduktievanvleesvanscharrelvarkensmogelijk.In
het algemeen zaloverigens indetoekomst pervarkenmeerstalruimteenwellicht ookuitloopruimte beschikbaarmoetenzijnom
hetwelzijnvandedierenteverbeteren.Hetvoederverbruikzal
ook indetoekomst inhoofdzaak uitmengvoer bestaan.Hetgebruik
vanCornCobMixkanalleenbijeenrelatieveverlaging vande
prijsvansnijmaistenopzichtevandievanmengvoervanbetekenisworden.Verwachtwordt datdegeografische concentratievan
deproduktiegeengroteveranderingen tezienzalgeven.Wel
zoudengezondheidsaspectenkunnen leidentotmeergeslotenbedrijven.Demestwetgeving zaltenslotte leidentoteenbelangrijkevergrotingvanhetaantalmestsilo's.
Deomvangvandelegpluimveehouderijzalvermoedelijkafnemendoorhetverminderenvanhet concurrentievoordeel bijde
voerkosten.Hetaandeelvanscharreleieren indeproduktievan
eierenneemtwaarschijnlijkverder toe.Indehuisvesting ziet
heternaaruitdatsteedsmeerwordt overgegaan opstallenmet
grondhuisvesting.Indepluimveevleessector magnogenigeuitbreidingwordenverwacht.Ondanksdemestproblemen ishetwaarschijnlijk datookindetoekomsthetbeeld zalwordenbepaald
doorgeografischeconcentratie vangrotegespecialiseerdeeenheden,zodat inditopzichtweinig ingrijpendeveranderingenworden
verwacht inhetgebruikvanderuimte.

5.

Ontwikkelingenindeakkerbouwen opengrondstuinbouw

Voordeakkerbouwwordteenverderedalingvanhetareaal
verwacht tenzijnieuwegewassenofnieuwe toepassingsmogelijkhedenvantraditioneleakkerbouwproduktenwordengevonden.Problemenmetbetrekking totdebodemgezondheid nopenechter toteen
extensivering vanhetbouwplan,waardoor eengewasmindervaakop

hetzelfdeperceelkanwordenverbouwd.Tenbehoeve vandevruchtwisseling zaldaaromook indetoekomst voordeakkerbouween
areaalcultuurgrond beschikbaarmoeten zijndat indezelfdeorde
vangrootte ligtalshethuidige (incl.braakland envruchtwisselingmet grasland).Vooreensterke concurrentiepositie is
naastkwaliteitsverbetering ookeenverderekostprijsverlaging
noodzakelijk ondermeerdoorspecialisatie enproduktie ingrote
eenheden.Medegelet opdegenoemdenoodzaak totextensiveren,is
danvergroting vanhetareaalperbedrijf vereist.Voor zover
dezemogelijkheid ontbreekt zaleenontwikkelingnodig zijninde
richtingvaneengevarieerd aantalarbeidsintensieve gewassen.
Indeopengrondstuinbouwzalwaarschijnlijkenigeuitbreidingvanhetareaalplaatsvinden.Ditgeldt zowelvoordeoppervlaktesierteeltgewassen alsvoordeoppervlakte groentegewassen.
Bijdeuitbreidingvandebloembollenteelt opzandgrondendoet
zichdaarbijeenschaarsteaangeschiktegrondengevoelen.De
uitbreidingvandebloembollenteelt ingraslandgebieden stuitmet
name indekopvanNoord-Holland opplanologischeproblemen.
6.

Regionaleverschillen inlocatiefactoren inde veehouderij
enakkerbouw

Inhoofdstuk 4komtdevraagaandeordeofindekomende
decennia opgrond vanfinanciëlevoordelenenvan veranderingen
inbedrijfssystemensprakezoukunnen zijnvanconcentratieof
spreidingvan landbouwactiviteiten.Veranderingen inruimtelijke
concentratie vandemelkveehouderijwordennietergwaarschijnlijkgeacht.Weliswaar zijnde financiële resultatenvandemelkveehouderijinhetWestelijkWeidegebiedwat ongunstiger danin
deandereweidegebieden,maardoorgebrekaanalternatievenmag
nietworden verwacht datdemelkveehouderijzichuitditgebied
zouterug trekkentengunstevandeanderegebieden.Vooreen
deelhangendeongunstiger resultaten inditgebied samenmet
lagereuitbetalingsprijzen,watverband kanhoudenmethogere
transportkostenvoordemelk.Eensterkereverminderingvande
melkveehouderij inhetWestendeslandszaloverigenswelplaats
kunnenvindendoorconcurrentiemet andereagrarischeennietagrarischegrondgebruiksvormen.Ookeenmogelijkeverdereconcentratie indezuivelindustrie behoeft geengevolgen tehebben
voordelocatievandemelkveehouderij.
Concentratie vandeintensieveveehouderijheeftnaastmogelijkevoordelen zoalsvoor toelevering enafzet ooknadelenmet
betrekking totbijvoorbeeld dierziekten enmestoverschotten.De
voordelen indevarkenshouderijlijkenzich tebeperken totlagerevoerprijzeninhetzuidenvanhet land.Indevarkensmesterij
liggenbovendiendefysiekeopbrengsten indeconcentratiegebieden ietshoger,maardithoudtwaarschijnlijkverbandmetdegroterebedrijfsomvangindezegebieden.Eennegatief onderscheid
voordeconcentratiegebieden vormendehogereafzetkostenvoorde
mest.Opwat langere termijnkandit nadeelmisschienwordenweg10

genomendoorondermeeraanpassingen indesamenstelling vanhet
voerennieuwemestverwerkingsmogelijkheden.Eengroteredrang
totspreidingkanwellicht uitgaanvandenoodzaakhet risicovan
hetuitbrekenvandierziekten tebeperken.Degroeiendevraag
naarscharrelvarkensvlees zouvooralinhetWesten toteenbeperkteuitbreidingvandevarkenshouderijkunnenleiden.
Voordeakkerbouwzijnonvoldoende gegevensbeschikbaarover
desituatiebuitendeconcentratiegebieden omtekunnenvaststellenofdezerelatief nadelig is.Tussende concentratiegebieden
zelfbestaanoverigenswelgroteverschillen inrentabiliteit ten
gunstevanhetCentrale Zeekleigebied entenongunste vanhet
Noordelijk Zeekleigebied endeVeenkoloniën.Dezehangensamen
metverschilleninbedrijfsgrootte,bouwplanenkilo-opbrengsten
perhectare.Inhetalgemeenheeft concentratie eenpositieve
invloed opkennisenvakmanschapendaarmeeopteeltenzoalsde
pootaardappelteelt waarvoor specialistischekennisvereistis.

7.

Regionale verschillen inlocatiefactoren indetuinbouw

Indegroenteteelt indeopengrondheeft elkhoofdgewas
zijneigen teeltcentrum.Er iseenconcentratietendens inde
richtingvandezecentra,dievooralsamenhangtmetspecialisatievandebedrijvenalsgevolg vanhetkapitaalintensieverwordenvandeproduktie.Methetoogopderuimtelijkeproblemenin
deRandstad zijndeontwikkelingskansen indezeregiobeperkt.
Wat ditbetreft lijkendieinNoord-Brabant enLimburgopminder
beperkingen testuiten.Deproduktievoordeindustrieverschuift
steedsmeernaardeakkerbouwbedrijven.GeziendevooralsnogongunstigepositievandeNederlandse conservenindustrie zoudit
kunnen leidentoteenconcentratie vandeze industrie inBelgië.
Indebloembollenteelt hangtde reedssterkeenblijvende
concentratie inmetnameNoord-Holland nietalleensamenmetbodemkwaliteiten,waterhuishouding enklimaatmaarookmetmogelijkhedenomdeteeltkennis oppeiltehoudenenomvoelingmet
demarkt tekunnenhouden.Ruimtevooruitbreiding zoudangezochtmoetenworden inofbijdehuidigeproduktiecentra.
Indeglastuinbouw zijnerduidelijke rendementsverschillen
tengunstevanhetgrootste concentratiegebied: het Zuidhollands
Glasdistrict (ZHG).Dezeverschillenwordenvooralveroorzaakt
doorverschillen infysiekeopbrengsten,dieophunbeurt inde
eersteplaatsdoor "demenselijke factor"wordenbepaald.Het
concentratiegebied isnietalleenkoploper inkennisenprestatieniveaumaarfungeert tevensalsoriëntatiepunt voordeoverige
gebieden.Ineenaantalgevalleniserbovendiensprakevaneen
betereprijsvorming indecentra.Door televeilenkanhierinvoor
dekleinere centraverbeteringwordengebracht.Overplaatsing van
kennisconcentratie blijkt echterbuitengewoonmoeilijk tezijn.
Eenzoveelmogelijkhandhaven vandeconcentratie inhetZHG
blijkt danookduidelijkevoordelen tehebben.
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8.

Landbouw enagri-business indeNederlandse economie

Dehiervoorweergegevenmogelijkeontwikkelingenhebbenook
gevolgenvoorwerkgelegenheid eninkomen.Inhetverledensteeg
debruto-landbouwproduktieaanzienlijk,namhetaantalarbeidskrachten indelandbouwafengafdearbeidsproduktiviteit een
belangrijke toeneming tezien.Dekomende jarenzoudenminder
gunstigeperspectieven eneengrotere inkomensdrukkunnen leiden
toteengroterevermindering vanhetaantalarbeidskrachten en
agrarischebedrijvendaninhet beginvande jarentachtig.Deze
ontwikkelingenmoetenechternietwordenoverschat.Zomag bijvoorbeeldwordenverwacht datdebeëindiging vanbedrijven ookin
detoekomst inhoofdzaak zalplaatsvinden bijgeneratiewisseling.
Voortskanvoordegeringere toeneming vandeafzetnaarandere
sectoren tendelecompensatiewordengevonden inbesparingop
inputswaarbijinhetbijzonderkanwordengedacht aanbesparing
opkostenvooraangekocht veevoer.Denetto-produktie vande
landbouwzoudaardoor tochnogbeduidend kunnengroeienevenals
dearbeidsproduktiviteit.
De betekenisvandeagri-business voordeNederlandseeconomie zalvermoedelijk ietsverminderen.Dithoudtniet alleenverbandmet deveronderstelde grotere prijsdruk indelandbouwzelf
maar ookmetenkeleanderefactoren.De stagnatie indeontwikkelingvanveevoederindustrie alsgevolg vandesubstitutievan
aangekochtdoorzelfgeproduceerd veevoer isdaareenvoorbeeld
van.Eenandervoorbeeld isdeverwachtebeperkte verschuiving in
hetproduktiepakket vandeagrarische sectorwaarbijhetaccent
meerkomt teliggenopproduktendiegeenbe-ofverwerking
ondergaan Indevoedingsmiddelenindustrie.Debijdrageaande
betalingsbalans zalwaarschijnlijkaanzienlijk blijvendoordat
tegenover eenvermindering vandeexportopbrengsten eenvermindering staatvandeImportwaarde vankrachtvoergrondstoffen.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en probleemstelling
DeRijksplanologische Dienst (RPD)isbelastmethetopstellenvandeVierdeNota opdeRuimtelijke Ordening.Tijdensde
voorbereiding vandezeNotavindtoverleg plaatsmet debetrokken
Departementen.Tenbehoevevandeopstelling vandezeNotais
inzicht nodig indeontwikkelingvanderuimtelijke behoeftenvan
deverschillendemaatschappelijkesectoren endaarnaookvande
land-entuinbouwalsgrootstegebruikervanland inNederland.
De behoeftevandeNederlandse land-entuinbouwaanruimte
valt nietgemakkelijk aantegeven.Zowordt deruimtelijkebehoeftebepaald dooreengrootaantalfactoren (zoalskoopkrachtigevraag,technischeontwikkeling,landbouwbeleid)enishet
veelalniet zondermeerduidelijkwathet resultaat isvande
verandering vandiebepalende factoren opderuimtelijkebehoeftenvandeagrarischesector.Bovendien isvaak langnietduidelijkhoedeontwikkeling oplange(re)termijnvandiebepalende
factorenzalzijn.Ookkaneropwordengewezendathetbijde
ruimtelijke behoefteniet alleengaat omdeomvangmaar tevensom
deaard ende locatievandiebehoeften.
Meertoegespitstwerd doordeRPDgesignaleerd dat ereen
spanningblijkttebestaan tussenenerzijdsdevergroting vande
produktiviteit enanderzijdsdevergroting vandeafzet.Daarnaast zijneronduidelijkhedenmetbetrekking totdeontwikkeling
vande locatievoordelen voordeverschillende produktiesectoren.
Tenslottewerd vastgesteld dathetnietduidelijk iswatdegevolgenzullenzijnvanexterneontwikkelingen opdebedrijfsvoering.Opgrond vandezeproblemen enonduidelijkhedenwerdendoor
deRPDenhetMinisterievanLandbouw enVisserijdevolgende
vragenvoorgelegd aanhetLandbouw-EconomischInstituut:
A.

Macro-niveau
-WatzijndeafzetperspectievenvoordeNederlandse landbouw?
-Welke spanning levertdatopgeziende teverwachtentechnologische ontwikkelingen?
-Welke verschuivingen zijnwaarschijnlijk indeonderscheiden produktiekolommen?
-Wat zijndeverwachtingen tenaanzienvandeontwikkeling
vanhetaandeelvandeagrarische sectorquainkomensvorming enwerkgelegenheid

B.

Meso-niveau
-Wat zijndebestaande lokatievoordelen voordeNederlandse
landbouw?
-Welke veranderingen zijndaarin denkbaar?
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C

Micro-niveau
-Watvoorbedrijfssystemenzijnindetoekomst denkbaar?
- Onderwelke omstandigheden (prijsverhoudingen,inkomensbeleid)kunnendezeontstaan?

De bestemming endedaaropgerichte inrichting iseenlangdurig proces.Bovendien legteeneenmaalgekozenengerealiseerde
inrichting deruimtelijke situatieveelalengrotendeelsvooreen
langereperiodevastendit temeernaarmatedegekozeninrichtinggrotere investeringenheeftgevergd.Devoorbereiding en
bepalingvanhet ruimtelijk beleidmoetdusmedegebaseerd zijn
opdeteverwachtenontwikkelingen oplangetermijnindeverschillendemaatschappelijke sectoren.Deopdrachtgeversverzochtendaaraanbijdebeantwoording vandegesteldevrageneen
tijdshorizon vanongeveer twintig jaarinacht tenemen.

1.2 Gevolgdewerkwijze,karakterenindelingvanhetrapport
De toekomst laatzichmoeilijk voorspellen.Zeker isdithet
gevalwanneerdevoorspellingsperiode eentweetaldecenniabedraagt.Hierkomt bijdatdebeantwoording vandegestelde vragen
binneneentijdsbestek vanenkelemaanden (voorjaar 1987)enmet
inzet vanbeperktemiddelendiendetegebeuren.Dezevoorwaarden
zijnbepalend voordegevolgdewerkwijze.Kort geformuleerdkomt
deze eropneerdatgetracht ismetbehulpvandedirectbeschikbarekennisoverdelandbouwenovermaatschappelijkeentechnischeontwikkelingenenmet behulpvandirectbeschikbaregegevenseenbeeld teverwervenvandeontwikkelingvandeland-en
tuinbouwoplangere termijn.Aandezepublikatle ligtdanook
geendiepgaand,langdurig entijdrovend onderzoek tengrondslag.
Benadruktmoetdaaromwordendatdezepublikatlehetkarakter
heeftvaneenverkenning,nietalleenvanwegede,methetoogop
dedynamiek indeland-entuinbouw,verweggelegen tijdshorizon
maarookdoordegevolgdewerkwijze.Dezeverkenning pretendeert
daaromnietmeer-maarooknietminder-tezijndaneenverantwoordebijdrage aandegedachtenvorming overdeontwikkeling van
deNederlandse land-entuinbouwop langere termijnopbasisvan
thansvoorzienbare ontwikkelingen.
Inhetonderzoek isindeeersteplaats ingegaanopdeproduktie-enafzetperspectieven voordeEGalsgeheelenopde
daarmee samenhangende problematiek vande ontwikkelingsrichting
voorhetEG-landbouwbeleid.Tegendezeachtergrond isvervolgens
eenschatting gemaaktvandeafzetperspectievenvoordeNederlandseagrarische sector.Veronderstellingen zijndaarbijonder
meerdat indemelkveehouderijenindesuikerbietenteelt ookop
langere termijn sprakezalzijnvanproduktiebeheersing endatin
deanderesectoren,waaronderdegranen,deprijzendeafstemmingvandeproduktie opdeafzetmogelijkheden zullenbewerkstelligen.Voordetuinbouwprodukten isdaarbijgebruikgemaakt van
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eenprognosemodelenvoordeandereproduktenvanbeschikbare
kenniseneerdergepubliceerde onderzoekresultaten.Opgrond van
detechnischmogelijkgeachteontwikkeling vandeproduktiesper
dierenperhectare isvervolgens inkaart gebracht opwelke
oppervlaktedeproduktie dieopdezeafzetperspectievenisgebaseerd zoukunnenwordenvoortgebracht.Het resultaat geefteen
indicatievoordeveranderingendiekunnenoptreden inintensiteit,aard enomvang vanhetgrondgebruik.Aandezeverandering
wordt eenkwalitatieve beschouwing gewijd (hoofdstuk2 ) .
Eenenanderwordtvervolgensnaderuitgewerkt waarbijeen
onderscheid wordtgemaaktnaarbedrijfssystemen.Bijdezeuitwerking zijnondermeerdeskundigenvanproefstationsenonderzoekinstituten geraadpleegd.Bijiedervande onderscheiden
bedrijfssystemenwordt ingegaanopontwikkelingen indeproduktieomvangendebedrijfsvoeringwaarbijtevenswordt geletop
milieufactoren,welzijnsaspectenenruimtelijkeaspecten.Centraalhierbijstaandeontwikkelingen inaard enintensiteit van
het grondgebruik enderegionale verschillen dieerinditopzicht bestaan.Tenbehoevevandezeuitwerking zijnondermeer
berekeningen uitgevoerd opbasisvan meitellinggegevens
(hoofdstuk3 ) .
Inaansluiting hieropwordt dieper ingegaanopdevraagof
erindetoekomst sprakezalzijnvanconcentratie danwelvan
spreidingvanactiviteiten.Dezevraagwordt onderogengezien
voordebelangrijkstegroepenvanactiviteiten:demelkveehouderij,devarkenshouderij,deakkerbouw,detuinbouw indeopen
grond endeglastuinbouw.Hierbijwordtgebruikgemaakt vanbedrijfseconomischegegevensontleend aandeLEI-boekhoudingenen
vangegevensmet betrekking totde teverwachtenveranderingen in
bedrijfssystemen (hoofdstuk4 ) .
Tenslottewordt nagegaanwatdegevolgenvandegeschetste
ontwikkelingen zijnvoordeplaatsvandeagri-business inde
Nederlandse economie.Inditkaderworden allereerst behandeldde
gevolgenvoorwerkgelegenheid eninkomenindeagrarische sector
envervolgens dievoordeagri-business.Afzonderlijkwordtbovendien ingegaanopmogelijke ontwikkelingen indestructuurvan
deagri-business (hoofdstuk5 ) .
Ineenkorteslotbeschouwingwordenoverderesultatenvan
hetonderzoek eenaantal evaluerende opmerkingengemaakt.Omdat
degeschetsteontwikkelingen insterkematemedeafhankelijk zijn
vanhet tevoeren landbouwbeleid wordt bovendien-opsummiere
wijze-besprokenwat degevolgen zoudenzijnvan landbouwbeleid
dat opeenaantalonderdelenafwijkt vanhetveronderstelde landbouwbeleid.

15

2. Ontwikkelingen van de land- en tuinbouw
op macro-niveau
2.1

Inleiding

DeontwikkelingvandeNederlandse landbouwwordt inhoge
matebepaald doordeafzetmogelijkhedenenmetnamedieindeEG.
Dezewordenophunbeurtweer insterkemate beïnvloed doorhet
EG-landbouwbeleid.Indithoofdstuk zaldaaromeerst aandacht
wordengeschonkenaandehoofdlijnen indeproduktie-enafzetperspectievenvoor deEGalsgeheel.Inaansluitingdaaropzal
wordeningegaanopdedaarmee samenhangende problematiekvoorde
ontwikkelingsrichting vanhetEG-landbouwbeleid. Hiernawordt een
inschatting gegevenvandeafzetperspectievenvoordeNederlandse
landbouw.Geletopdetechnischmogelijk geachteontwikkeling van
deproduktiesperhectareenperdierwordt vervolgens aangegeven
metwelke oppervlakte landbouwgrond deopdezeafzetmogelijkheden
gebaseerde produktie zoukunnenworden voortgebracht.Dezeberekeningengevendaarmeeeenindicatievoordematewaarinveranderingenkunnenoptreden inintensiteit,aardenomvangvanhet
agrarischgrondgebruik.Aandeaard vandezeveranderingenwordt
vervolgenseenbeknoptekwalitatieve beschouwing gewijd.In
hoofdstuk 3overtoekomstige agrarische bedrijfssystemenwordt
ditnaderuitgewerkt totopbedrijfsniveau.Tenslottewordtingegaanopdeontwikkeling vanwerkgelegenheid eninkomeninde
agrarische sectorenopveranderingen indeagri-business diein
dekomendedecennia zoudenkunnenoptreden.

2.2 AfzetperspectievenvoordeEG
Verderevergroting produktie technischmogelijk
IndeWRR-publikatie "Voorbijdescheidslijnvanzelfvoorziening" (MeesterenStrijker,1985)wordt geconstateerd datin
deafgelopen jarendeagrarische produktie indeEGmet circa2%
per jaartoenam terwijldeconsumptie indeGemeenschapmet circa
0,5%per jaar steeg.Alsgevolgdaarvan steegdezelfvoorzieningsgraad enwerd deoverschottenproblematiek groter.Bijeen
landbouwbeleid datniet isgericht opproduktiebeperking maarwel
opeenvoortzetting vaneenprijsbeleid dateenredelijkeInkomensondersteuning vooragrariërs biedt zalindeEGzonderenige
twijfelookop langere termijneenproduktiegroei van2%perjaar
kunnenwordengerealiseerd.Hoewelhet produktieniveau perhectareenperdieraanzienlijk isgestegen zijndeverschillen
tussenregio's enbedrijvennauwelijks inomvangveranderd.Voor
gebiedenmetverhoudingsgewijzenog lageproduktieniveaus lijkt
danookeenvrijwelongewijzigde langjarigeverderegroeivande
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produktie invelegevallen totdemogelijkhedentebehoren.Ook
Indegebiedenmethoge produktieniveauszijnechternoglang
nietalle thansbeschikbare technischemogelijkhedenbenut.
Bovendienmoet rekeningwordengehoudenmetdevooruitzichtenop
verdere technische ontwikkelingenwaarbijondermeerkanworden
gewezenopdeontwikkelingen indebio-technologle.Vanuittechnischgezichtspunt zaleenhandhaving vanditgroeipercentage dan
ook zekerzijnteverwezenlijken.
Verzadigingmarkt voor voedingsmiddelen
Ook tenaanzienvanhetverbruikmagnietworden verwacht
dat zichbelangrijkeveranderingen indeomvangvandevraag
zullenvoordoen.Veruithetgrootstedeelvandeagrarische Produktenvindt zijnfinalebestemming opdeEG-markt voorvoedingsmiddelen.Belangrijke determinantenvoordeontwikkeling vanaard
enomvang vandezemarkt zijnveranderingen inomvangensamenstellingvandebevolking,veranderingen inbesteedbaar inkomen
enverzadigingsgraad enveranderingen inconsumentenvoorkeuren.
Wanneerdeze factorennaderwordenbeziendanblijkenergeen
redenenaanwezig tezijnomteveronderstellen datdeafzetmogelijkhedenopdezemarktmeer zullen toenemendaninhetverleden
hetgevalwas.Illustratief isindit opzicht,datvoorWestDuitsland,debelangrijkste buitenlandse afzetmarktvanNederland,opbasisvandeontwikkeling vanomvang ensamenstelling
(metnamedevergrijzing)vandebevolking indeperiodetothet
jaar2010rekeningmoetwordengehoudenmeteenforsedalingin
hetverbruikvaneengroot aantalvoedingsmiddelen (vanAlvensleben, 1986).Deanderegenoemde factorenmoetendannogalwatgewicht indeschaal leggenomper saldoeenbeperktegroeivande
afzetmogelijk temaken.
Veranderingen inhet consumptiepatroon
Eenbelangrijke ontwikkeling inhet verledenwasdatbijeen
slechtsweinig stijgend calorie-verbruik perhoofd metnamehet
vleesverbruik sterk toenam.Daarvoordeproduktie vancalorieën
indierlijkevoedingsmiddelen eenveelvoud aancalorieën in
plantaardigeProduktennodig iskonvooraldoorhet toenemend
vleesverbruik deafzetvan landbouwprodukten inhetverledennog
belangrijk toenemen.Gezienhet thans reedsvrijhogeverbruik
moet echterwordenaangenomendatbijeenverdere inkomensgroei
destijging inhetvleesverbruik tochzalafzwakken.Opeentermijnvan20jaarkunnendaarbijnogde volgende ontwikkelingen
vanbelangzijn:
een.watgroterevoorkeur daninhet verledenvoorplantaardigvoedsel,vanuit oogpunt vangezondheid;
eenwatgrotere voorkeur voor vlees (eneieren)dat (die)op
eenmeer "natuurlijke"wijzewordt (worden)geproduceerd
vanuit eenoogpunt vangezondheid enwelzijnvandierenen
vansmaakvandebetreffende produkten;
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technologische ontwikkelingenwaarbijhet steedsbetermogelijkenmeeraantrekkelijkwordt om inhet voedingspakket
dierlijke produkten,waarbijaanmelken zuivelprodukten
maarookaanvleeskanwordengedacht,(gedeeltelijk)te
vervangendoorplantaardige.

Eenenanderduidteropdatoplangetermijneenafzwakking
indestijgingvanhet vleesverbruik perhoofd aannemelijk lijkt
waarbijtegelijkertijdenigeverschuiving zoukunnenoptredenin
deaardvanhetvleesverbruik.VoorNederland isdit reedsin
directe zinvanbetekenisgeziendeoriëntatievanonslandop
ondermeerdevleesproduktie.Rekening houdendmethet"calorieverlies" bijdeomzettingvanplantaardigenaardierlijkeproduktenbetekent ditpersaldodatde (directe enafgeleide)afzetmogelijkhedenvanagrarischeproduktenopdeEG-voedingsmarkt op
grond vandeze ontwikkelingenvermoedelijk minder zullen toenemen
daninhetverleden 1). Tenslottekanwordenopgemerkt dattechnologischeontwikkelingen ook binnenhetvoedingsverbruik van
plantaardige produkten tot vervangingenvanrelatief duredoor
relatief goedkopekunnen leidenwaardoor deafzetmogelijkheden
vooragrarischeproduktenwordenbeperkt.Eenvoorbeeld daarvan
isdevervanging vansuikerdoor zoetstoffen.
De relatiemetdewereldmarkt
Indeafgelopen jarenisdeEGsteedsmeer voedingsmiddelen
gaanexporterennaarderde landen.Vooreenbelangrijk deel,voor
zoverhet (zware)marktordeningsprodukten betreft,werd ditgerealiseerd dooromvangrijke budgettaire offers.Moeilijkvalt te
voorzienhoedeafzetperspectieven oplange termijnzichzullen
ontwikkelen.De lange termijnstudiesdieopditgebied zijnverricht geven,medeafhankelijk vanuitgangspunten enveronderstellingen,eenuiteenlopend beeld tezien.Weliswaarmag eenbelangrijkeverdereuitbreiding vandewereldbevolking eneengroeivan
dekoopkrachtige vraagwordenverwachtmaarookdemogelijkheden
totverderevergroting vande landbouwproduktiezijnzeeraanzienlijkendoorde technologische ontwikkeling zullendezemogelijkhedennogtoenemen.
Afgezienvancalamiteiten lijkt danookeenvoortdurenop
lange termijnvaneenrelatief overvloedige situatie opdewereldmarktmet relatief lageprijzenwaarschijnlijk.Indiesituatieiseensterke toenemingvandeexportnaardewereldmarkt
nietgoeddenkbaar.

1) Hierbijzijeropgewezendatdeproduktievanvleesen
eierenopeenmeer "natuurlijke"wijzewaarschijnlijkeen
ietsongunstigervoederconversie betekent dooreenwat
groterenergieverbruik vandedieren.
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Deafzet bultendevoedingsmiddelensfeer
Demarkt vooragrarische produkten bultendevoedingsmiddelensfeerkanglobaalwordenonderscheiden inafzet voordirect
gebruikalszodanig eninafzetalsgrondstof voor industriële
verwerking.Metdestijgingvandewelvaart ende toenemingvan
devrije tijdzalookdevraagnaarsierteeltprodukten (bomen,
planten,heesters,bloemen,bloembollene.d.)verder toenemen.In
hoeverreditook inwerkelijkheid zalplaatsvinden zaluiteraard
medeafhankelijk zijnvanderichtingwaarin consumentenvoorkeurenzichontwikkelen.Inbeginsel lijkendeperspectieven voorde
marktenvandeze,inhetalgemeenweinig grondvragende,produkten
nietongunstig.
Bijdeafzetvanagrarischeproduktenalsgrondstofvoorde
verwerkende industriebuitendevoedingsmiddelenindustrie moet
zowelwordengedacht aandeminofmeer traditionele afzetvan
vlas,katoen,wol,vettenenhuidene.d. aandetextiel-enleerindustrie e.d alsookaanafzetvan (eventueelnieuwe produkten
alsgrondstof voornieuweennog teontwikkelingen bestemmingen.
Vooralsnog ziethet ernietnaaruit daterperspectief isopeen
belangrijk grotereafzet vanagrarische grondstoffenaande"tradionele"verwerkende industrieën buitendevoedingsmiddelenindustrie.Wellicht anderszouditkunnen zijnwaarmetnieuwetechnologieën (ondermeerbio-technologie)"nieuwe"produktenworden
ontwikkeld alsethanol,afbreekbare plastics e t c ) .
Totdusverre zijndesuccessenopdit laatstegebiednog
beperkt,datwil zeggendatmetdetotdusverreontwikkeldetechniekennogslechts inzeerbeperktemateeconomisch rendabeleafzetmogelijkhedenzijngecreëerd.Tendelehoudtditverbandmet
deprijsvandegrondstoffen endeaard vandethansbeschikbare
technologieën.
Bijeenook inde toekomst teverwachtenverdereverlaging
vandereëleprijzenvandeagrarischegrondstoffen eneenverdereontwikkeling vanverwerkingstechnologieënzullenongetwijfelddeafzetmogelijkheden verder toenemen.Dematewaarindit
hetgevalkanzijnblijft vooralsnog duister.Eenbeperkte indicatiegeeftwellicht desituatie indeUSAwaar 10à15%vande
graanproduktie industrieelwordtverwerkt.Hierbijmoetworden
bedacht datdegraanprijzenaldaarbeduidend lager zijndandie
indeEG,dateendeelvandezeverwerking alleenkanplaatsvindenmetbehulp vansubsidiesendathetbijeendeelvandeze
industriëleverwerking gaat omdevervanging vanvoedingsmiddelen
(suiker).
We zullenervanuitgaandatvoor zoverhiermogelijkheden
liggenditvooralbetrekking zalhebbenopdeverminderingvande
budgettaire lastenalsgevolgvandeoverschotten.Datwil zeggen
datwe ervanuitgaandatafzet van (nieuwe)agrarischeprodukten
tenbehoevevandeze nieuwe bestemmingwellicht ineenaantalgevallenmet subsidiemogelijk enzinvolzalblijkentezijnomdat
de traditionele afzetmeer budgettaire lastenveroorzaakt.
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2.3 Veranderingen inhetEG-landbouwbeleid
Contingentering enprijsverlaging
Devele technischemogelijkhedentot verderevergrotingvan
deproduktie,dehogezelfvoorzieningsgraad voor eengrootaantal
Produktenendedaarmee gepaard gaande zwarebudgettaire lasten
vanhet beleid enhandelspolitieke problemenmetderdelandenen
tenslottedegeringegroei inafzetmogelijkhedennooptenennopen
deEGtotbelangrijke bijstellingen inhet landbouwbeleid.In
theoriekanhierbijgekozenwordenuiteengroot aantalbeleidsinstrumenten.Indepraktijk blijkenechter lang nietalledenkbareinstrumenten overal toepasbaar tezijn.Totdemeestbelangrijkekunnenwordengerekend decontingentering vandeproduktie
enverlagingvandeproducentenprijzen.Ongewenste dalingenin
hetagrarisch inkomenkunnendaarbijworden verzacht metproduktie- ofinkomenstoeslagen.Beideinstrumentenhebben,zoalsgezegd,alsgemeenschappelijk doelomdooreengeringere inzetvan
produktiemiddelen (arbeid,grond,produktieverhogende inputsals
kunstmest,bestrijdingsmiddelenetc.)toteenbetereafstemming
vandeproduktieopdeafzetmogelijkhedentekomen.
Voordemelkveehouderijenvoordesuikerbietenteelt is
gekozenvoordecontingenteringper landalsmiddelomdeomvang
vandeproduktievanmelk respectievelijksuiker tebe'invloeden.
De contingentering vandemelkproduktie isbedoeld alseen tijdelijkemaatregel.Wanneer dit inderdaad hetgeval zouzijndan
zaloplangere termijndemelkprijs reëelgezienaanzienlijk
moetenwordenverlaagd omnietopnieuw(eentegrote)overschotproduktieinhet leventeroepennabeëindigingvandecontingentering.Bijgraneneneenaantalandereakkerbouwprodukten lijkt
vooralsnogdeoplossingvooraltewordengezocht inderichting
vanprijsverlaging (enverlaging vanhectare-toeslagen enprodukttoeslagen).
Inbeginselkunnen politiekongewenste inkomensdalingenals
gevolg vanprijsverlagingvoordeagrarische produktenworden
gecompenseerd door (regionaalgedifferentieerde)inkomenstoeslagen. Geziendebegrenzingvandebudgettairemiddelenzijnde
mogelijkheden daartoeechterbeperkt.Ookdemogelijkhedenvoor
verlagingvandeopbrengstprijzenvoordeagrarische producenten
lijkendaardoor gelimiteerd tezijn.Dekans isdanookgrootdat
eenpolitiekaanvaardbare prijsverlagingonvoldoende isalsinstrument omdeproduktie tekunnenreguleren.Onderzoekresultaten
dieaantonendatdeomvang vandeproduktie inbelangrijkemate
bepaaldwordt door technologische factorenversterkendezegedachte (Oskam,1987)1 ) .
1)
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Eenmoeilijk tebeantwoordenvraag iswaardooromvangen
richtingvandetechnischeontwikkelingworden bepaald en
welke rolprijzenenprijsverhoudingenspelen (zieook
Rutten, 1988).

Aanvullende maatregelen
Voordemelkveehouderijbetekent dttdatde contingentering
vandemelkproduktie langdurigvanaardkanzijn.Voordeakkerbouwenmetnamevoordegraanteeltkanhetdaardoor noodzakelijk
wordenaanvullendemaatregelen tetreffen.De omvang vandeze
maatregelenwordtmedebeïnvloeddoordeproduktieregulering in
demelkveehouderij.Zozaleendeelvandegrondwelkedoorde
contingentering vandemelkplasnietmeer ingezet behoeft tewordenindemelkveehouderijbenutgaanworden indeakkerbouw.Bij
deaardvandeaanvullendemaatregelen zalrekening gehouden
moetenwordenmetheteffect opandere produktiesectoren.Rekeninghoudendemet eenenander isdaarommetnamehet (tijdeijk)
uitproduktienemenvangrond indiscussie.Daarveruithet
grootstedeelvandeproduktiewordt voortgebracht opeenbetrekkelijkkleindeelvanhetEG-landbouwareaallijkthetbijdergelijkeaanvullendemaatregelenvrijwelonontkoombaar datook
hoogproduktieve grondenuit produktiewordengenomenomeennoemenswaard effect tekunnen sorteren.Ookhetfeit datlaagproduktievegebiedenomandere redenen,bijvoorbeeld bevolkingspolitieke,nietgrotendeelsofinaanzienlijkemateuit produktie
kunnenwordengenomenspeeltdaarbijeenrol (Strijker, 1986).
Hoe tijdelijk istijdelijk?
Zoalsgezegd isdecontingentering vandemelkproduktie als
tijdelijk bedoeld endatzelfde iswaarschijnlijk inhogematehet
gevalvooreventuelemaatregelenterverkleining vanhetproduktieve landbouwareaal.Op langere termijnzoudeproduktiereguleringdanweermeerdoordeprijsvanhetproduktmoetenplaatsvinden.Voorgebiedenmet ookandere functiesdanagrarischeproduktie zullenwaarschijnlijkblijvend ookandere instrumenten
worden ingezet.VoordeEuropese landbouwbetekent eengrotere
afhankelijkheidvanhetprijsinstrument eengroterenoodzaaktot
verlagingvandeinzetvanarbeid.Hetblijft echterookvoorde
lange termijnvooralsnog devraag ofmetprijsverlaging eenzodanigeextensivering vanhet grondgebruikkanworden gerealiseerd
en/of zodanigenieuweafzetmogelijkhedenkunnenwordengecreëerd
datdaarmeevraag enaanbodmetelkaarduurzaam inevenwichtkunnenwordengebracht.Naarmate ditminderhet geval iszullen tijdelijkemaatregeleneenmeerblijvendkarakterkrijgen.Landbouwgrondendieniet voorditdoelworden gebruiktkunnendaarbijeen
belangrijke reserve-functiehebbenvoornogniet tevoorziene
ontwikkelingen ofcalamiteiten.
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2.4 De perspectieven voordeafzetvanNederlandse agrarische
Produkten
Hetverleden:eenstijgend marktaandeel
Deontwikkeling vandeNederlandseagrarische sectorweek in
hetverledenduidelijk afvandie indeEGalsgeheel.Zosteeg
hetproduktievolume vandeNederlandse land-entuinbouw 1)inde
jarenzeventig enhetbeginvande jarentachtigmet gemiddeld
3.5à4%per jaar,hetgeenbeduidend meer isdangemiddeld inde
EG.HetaandeelvanNederland indeEG-produktie namdaardoor toe
van8,9% in1973tot 11,2%in1982.Degroei vanhetaandeelvan
Nederlanddeed zich voorzowelbij"zware"en "lichte"marktordeningsproduktenalsbij"vrije"produkten.Welwaserverschil
inontwikkeling tussendeafzonderlijkeprodukten.Hetmarktaandeelnamvooral toebijmelk,bijvarkensvlees eneierenenbij
bloemenenplanten.Ookvoordekomende jarenkanereenafwijkingoptreden indegroeivandeproduktie inNederlandmetdie
indeEG.Voordeafzonderlijkesectoren zullenwe thanszeerin
hetkortdeafzetperspectieven voordeNederlandse land-entuinbouwbespreken tegendeachtergrond vandebeschouwingen inde
tweevoorgaande paragrafen.Dedooronsverondersteldeafzetperspectievenzijnsamengevat intabel2.1.
Derundveehouderij
Voorwat derundveehouderijbetreftkaneenonderscheidwordengemaakt inmelk-envleesproduktie.Zoalseerder isopgemerkt
staat inhetEG-zuivelbeleidhet terugdringenvandeoverschotproduktiecentraal.Hierbijwordt gestreefd naareenvermindering
vandemelkproduktie per lidstaat.Op basis vandeinBrussel
doordelandbouwministers genomenbesluitenmagwordenverwacht
datdemelkproduktie inNederland indeperiode 1985-1990een
vrijforseverderevermindering zalondergaan.Aangenomenwordt
datdesondankseenzekeregesubsidieerde afzet,ondermeerbijde
exportnaarderdelanden,zalblijvenbestaan.Ookvoordeperiodena1995isverondersteld datde prijsvandemelkniet zover
isgedaald datdemaatregel totcontingentering vandemelkproduktiekanworden ingetrokken,ditnietalleenvanwegedeomvang
vandehuidige structurele onevenwichtigheden indeze sectormaar
ookgeziendegrote technologischemogelijkhedentervergroting
vandeproduktiediezich indemelkveehouderijaftekenen.Aangenomenwordt datdeomvangvandequota geengroteveranderingen
zullenondergaan.Ditbetekent dathet afzetverlies bijdevervangingvanmelkbestanddelenkanwordengecompenseerd doorafzetverruiming elders.Mochtendeafzetperspectieven zichwatgunstigerontwikkelenenopgrond daarvandequoteringwordenversoe-

1) Exclusief snijmais,bloembollen enboomkwekerljprodukten.
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pelddanzouNederland daarvankunnenprofiteren enmisschien
afhankelijk vandeaardvandeaanpassingenvandequota-regeling
welmeer danandere lidstaten.Intabel2.1 isdaarechtergeen
rekeningmeegehouden.

Tabel2.1 Procentuele jaarlijkseontwikkeling vandeafzetmogelijkhedenvoordeNederlandse land-entuinbouw
indeperiode1985-2005 (tentatieve benadering)
Produktietak

Periode
1985-1995

Rundveehouderij
melk enzuivel
rundvlees

1995-2005

-1
0

0
0

Intensieve veehouderij
varkens(vlees)
pluimvee(vlees)
eieren •

1,5
2
-2

1
1,5
-1,5

Akkerbouw
granen
suiker(bieten)
consumptieaardappelen
pootaardappelen
fabrieksaardappelen

0
0
1,5
3
0

0
0
1,5
3
0

Opengrondstuinbouw
bloembollenenbloemen
bomenenplanten
fruit
groenten

1,5
1,5
0
1

1,5
1,5
1
1

Glastuinbouw
groenten
bloemen
potplanten

2,5
2,5
5,5

1,5
2,5
*,5

Totaal

ca. 0,5 à 1

ca.0,5 à 1

Dehuidigevleesproduktie inderundveehouderijkanworden
onderscheiden inproduktie doordemelkveehouderij,destierenmesterijendekalvermesterij.Doordevermindering vandemelkveestapelzaloptermijnhetaantalslachtingenvanmelkkoeien
verminderenenzullenkalverenbeschikbaarkomenvoordemeste-
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rij.Aangenomenwordt datdeomvang vandestierenmesterijgehandhaafd blijft,waardoordedaling vanhetaantal beschikbare
kalveren tenlastekomt vandekalvermesterij.Toch ishetnogde
vraag ofhet aantalslachtingen indekalfsvleessectorsterkzal
verminderen.Geziendekoopkrachtigevraag ingoedeaanwezigeinfra-structuurblijft deteruggangwellicht beperkt.Ditzoudan
echterweleengroterenetto-import vankalverenbetekenen.
Voortswordt verondersteld dathetgeslacht gewicht perdiernog
wat verderzaltoenemen.Tenaanzienvandeproduktie vanschapevlees isaangenomendatdienogeengroei tezienzalgeven.De
mogelijkheden totuitbreiding indezesector zijnechternietal
tegrootgeziendebudgettairekostenvandebetreffendemarktordening,deaangegane invoerverplichtingenendeproduktieomstandighedeninanderedelenvandeGemeenschap.Demogelijkheden
voorhethoudenvanzoogkooienblijvenhiervooralsnog buiten
beschouwing.
De intensieve veehouderij
VerwachtmagwordendatdeafzetmogelijkhedenvoordeProduktenvandeintensieveveehouderijindeEGinhet algemeen
minder zullentoenemendanindeafgelopendecennia.VoorNederland spelenhierbijdannogweer inhet bijzonderdekostprijsverhogendemestwetgeving,hetgeringerwordende concurrentievoordeelbijdevoerprijzenalsgevolgvanhetEG-landbouwbeleid,de
toenemendeziekterisico endeafnemende bevolkingsomvang in
enkelevoorNederland belangrijke exportgebieden eenrol.Ook
voorNederlandwordenderhalvegeringeregroeipercentages voorde
afzetverwacht.Hetafnemendeconcurrentievoordeel indelegpluimveehouderijzalzelfs totgevolgkunnenhebbendatde
exportmogelijkhedenvoor sectorongunstigerworden.
De akkerbouw
Voordeakkerbouwwordt verwacht datdeafzetmogelijkheden
voorgranen,suiker(bieten)enfabrieksaardappelen nauwelijks
zullenveranderen.
Bijdegranenwerkenondermeerdevergroting vanhetvleesverbruik endeeventuele groterebelemmering vande importvan
graansubstitutenvraagverruimend.Hier staanechter tegenoverde
wenselijkheid omzowelindegraansector zelfals indemelkveehouderijdeoverschotten teverminderenendeverdere verbetering
vandevoederconcersie.Persaldoisdaaromuitgegaan vanvrijwel
gelijkblijvendeafzetmogelijkheden.
Zo isereveneensbijsuiker(bieten)verondersteld datgezienhethuidige voorzieningsniveau indeEGendeopmarsvande
zoetstoffendeafzetmogelijkheden niet zullentoenemen.
Geziendeconcurrentiepositie vanaardappelzetmeelworden
ookvoor fabrieksaardappelen geengrotereafzetmogelijkhedenverwacht.Dit isechterwelhetgeval voorconsumptie-enpootaardappelen.Hoeweldebuitenlande concurrentie opdemarkt voor
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consumptie-aardappelenenaardappelproduktenvermoedelijk nogwel
zal toenemenalsgevolg vanhetbeleid totvermindering vande
overschotten indeEGgaanwijervanuit dat deproduktieomstandigheden,deknowhowende infra-structuurinNederland zodanig
zijndatnog eenenigeverdereuitbreiding vandeafzetkanwordengerealiseerd.Ditzelfdegeldt ookvoorpootaardappelenwaarbijondermeermoetwordengedacht aandegroeiendeexportmogelijkhedennaar landenbuitendeEGwaaronder ontwikkelingslanden
eenbelangrijke plaats innemen (Poste.a., 1986).
De tuinbouw
Voordetuinbouwsectoren zijndeafzetperspectievenonder
meergeschat opbasisvandeontwikkeling vanhet toekomstigverbruik perhoofd endeNederlandse concurrentiepositie opdebetreffendeafzetmarkt.Degrondslagvoor dezeschattingvormteen
prognosevoorhet jaar1990(Kortekaase.a., 1987).Dewijze
waarop deschattingvoor deperiode1990-2005heeft plaatsgevondenisvermeld inbijlage1.
Verwachtwordt datzowelvoorprodukten vandeopengrondstuinbouwalsvoorglastuinbouwprodukten deafzetmogelijkheden
verder zullentoenemen.Hierbijziendeafzetperspectieven vande
sierteeltsectoren erwatgunstigeruitdandievoordevoedingssectoren,ditvooraldooreengrotere toeneming vandevraagop
dehuidigeexportmarkt.Andere factorendiezijnbezienbetreffen
deontwikkeling vannieuwemarkten,deontwikkeling vannieuwe
variëteitenendeveranderingen inconcurrentiepositie opdeverschillendemarkten.

2.5 Deontwikkeling vandeproduktiepereenheid oppervlakteen
perdier
Inhetverleden ishetproduktieniveau pereenheidoppervlakteenperdier indeNederlandse land-entuinbouwaanzienlijkgestegen.Ondankshethuidigehogeniveaumagwordenverwacht dat inhetalgemeendezeontwikkeling zichindekomende
decennia zichinbeginselkanvoortzetten.Demogelijkhedendaartiezijnvooreenbelangrijkdeelreedsaanwezig ofineenminof
meergevorderd stadiumvanontwikkeling.Nieuwemogelijkhedenals
gevolgvanondermeerontwikkelingen indebio-technologiezullen
zichongetwijfeld gaanvoordoen.Persector lopendeontwikkelingenvanhetproduktieniveau pereenheidwaarschijnlijkechterwel
uiteen.Intabel2.2 ishiervaneenbeeld geschetst opbasisvan
dethansbeschikbare inzichten (zieookhoofdstuk 3 ) .Infeite
wordt hierbijdusuitgegaanvaneenontwikkeling dieinhetverlengdeligtvandieinvoorgaandedecennia.Deze stijgendeproduktiespereenheid oppervlakteenperdierhebbeninvloedopde
kostprijsontwikkeling endaarmeeopdeafzetmogelijkheden.Inhet
voorgaande ishiereveneensoptentatievewijzealrekeningmee
gehouden.
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Tabel2.2 Procentuele jaarlijkseontwikkelingvandeproduktie
pereenheid oppervlakteenperdler(plaats)
(tentatieve benadering)
Produktietak

Periode
1985-1995

Melkveehouderij
melk perkoe (minimaal)

1,5

1995-2005

1,5

Intensieve veehouderij
varkens(vlees)perdierplaats
pluimvee(vlees)perdierplaats
eierenperdierplaats

1
1
0,5

1
1
0,5

Akkerbouw
granenperha
suiker(bieten)perha
consumptieaardappelen perha
pootaardappelen perha
fabrieksaardappelen

2
1
1.5
1,5
0

2
1
1,5
1,5
1

Opengrondstuinbouw
bloembollenenbloemenperha
bomenenplantenperha
fruitperha
groentenperha

0
0,5
0,5
1,0

0,5
0,5
1,0
0,5

Glastuinbouw
groentenperm2
bloemenperm2
potplanten perm2

2,5
2,0
3,5

1,5
1,5
2,5

Indegevolgdebenadering isdusgeenrekeninggehoudenmet
demogelijke invloed vanhet landbouwbeleid opdeontwikkeling
vandegewas-endierproduktiviteit•Zo ishetbijvoorbeeld denkbaardatbijlagereproduktprijzendestijgingvanhectareopbrengsten tragerverloopt.Onderzoekresultaten omeenschatting
vanhet effectvanhet landbouwbeleid opdeopbrengstenperhectareenperdiertekunnenmakenontbrekenechter.
Voordemelkveehouderijmagwordenverwacht datdemelkproduktieperkoenogaanzienlijkkan toenementerwijlookinde
graslandproduktie nog verbeteringenmogelijk zijndie leidentot
eengrotereenbeterekwaliteit ruwvoerproduktieperhagrasland.
Indeintensieveveehouderijverbetert deproduktie perzogenaamdedierplaatsdoorverbetering vandeworpgrootte,hogeregroelsnelheid endergelijke.Persaldohebbendeze ontwikkelingen
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ondermeer eenverbetering vandevoederconversie totgevolg
waardoordusdevraag naarplantaardige produktenpereenheid
dierlijke produktievermindert.
Ook indeakkerbouwendeopengrondstuinbouw maghoewelde
ziektedruk eenbeperkende factorvormt eenverdere toeneming van
het opbrengstniveauwordenverwacht.Degewassen dieopditmoment eengroot aandeelinhetareaalakkerbouw enopengrondstuinbouwhebbenvormen inhetalgemeenopditbeeld geenuitzondering.Indeglastuinbouwworden tenslotte doorveranderingenin
het teeltproces eveneensbelangrijke vergrotingen vandeproduktiepervierkantemeterverwacht.

2.6 Afzetperspectievenenopbrengstniveaus inrelatiemetde
oppervlakte cultuurgrond
Hetbenodigdeareaal cultuurgrond:eeneerste,theoretische,
benadering
Uitdegegevens overdevoorzieneafzetmogelijkhedenenover
demogelijke opbrengstniveaus perhectare enperdierkanworden
afgeleidmetwelkareaalcultuurgrond deagrarische produktiezou
kunnenwordenvoortgebracht.Het resultaat daarvan isweergegeven
intabel2.3 (zieookbijlage 1). Met nadruk zijernogmaalsop
gewezendat zoweldegegevens overdeafzetperspectieven alsde
gegevens overdeopbrengstniveaus perhectareenperdiereen
tentatiefkarakter dragenzodat ookdegegevens intabel2.3dit
karakterhebbenendaarmeenietalteabsoluut mogenwordenopgevat.Kleineonder-ofoverschattingen inafzetperspectievenof
opbrengstniveaus perhaofperdiermetnamebijproduktiesmet
eenomvangrijke inzetvancultuurgrond kunnen immersalsnelleidentotnoemenswaardige verschillen inhetareaal cultuurgrond
waarmee deproduktiekanwordenvoortgebracht.Indezeparagraaf
zullenderesultaten vandeberekeningenwordenbesproken.In
paragraaf 7wordt vervolgenseenevaluatie vanhet voorafgaande
gegeven.
Uit tabel2.3 blijkt datvoordevoortbrenging vandieproduktiewaarvoor in1995en2005afzetmogelijkhedenaanwezig zijn
met veelminder cultuurgrond kanwordenvolstaan danopditmoment ingebruikis.
Grondgebruik persector
Voordeproduktievandeakkerbouwzouvolgens tabel2.3
overongeveer twintig jaarkunnenworden volstaanmet eencirca
65000hectarekleinerareaalcultuurgrond.Vooraldegraanproduktiezouopeenkleinerareaalkunnenplaatsvinden.Het areaal
hakvruchten zouechternietofnauwelijkskleiner zijndanhet
huidigeareaal;enige teruggang inhetareaal suikerbietenenfabrieksaardappelenwordt tendelegecompenseerd dooreentoeneming
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inhetareaalpootaardappelen.Bijhetareaaloverigegewassenis
uitgegaanvandeveronderstelling datdeafzetmogelijkhedenin
dezelfdemate toenemenalsdehectare-opbrengsten.Gelet ophet
feit dathetareaalhakvruchten verondersteldwordtnietof
slechts ingeringemate tedalenenreeds thansopgrond van
vruchtwisselingseisen eneisen tenaanzienvandebodemgezondheid
sprakeisvaneen (te)nauwbouwplanzoudeakkerbouwookinde
toekomst overeenvrijwelongewijzigd areaalcultuurgrond moeten
kunnenbeschikken.Indeze benadering zoudatbetekenendatook
braakliggende grondenofgrasland indevruchtwisslingwordenbetrokken.

Tabel2.3 Oppervlakte cultuurgrond naargebruik in1000haen
procentuelemutatiestenopzichtevan1985inde
periode 1985-2005,zonderrekening tehoudenmet
aanpassingen inhetgrondgebruikx1000ha(tentatieve benadering)
1985

1995

2005

1344.1

1057.0

922.1

Akkerbouw 1)
w.v.granen
suikerbieten
cons.aard.
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
overige 1)

558.9
183.6
130.5
74.7
34.0
60.2
75.8

528.4
150.0
118.0
74.7
39.8
.60.2
75.8

493.9
122.6
106.7
74.7
44.0
54.5
75.8

Opengrondstuinbouw
w.v. bloembollen/bloem.
boomkwek/v.plant
fruit
groenten
tuinbouwzaden

102.1
16.7

104.3
19.4

109.8
21.4

Gebruik
Grasland envoedergew.

Glastuinbouw
w.v.groenten
bloemkwekerij
potplanten
overige
Totaal2)
1)
2)
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Inclusief zaai-uien.
Exclusief braakland.

6.6

7.3

8.1

23.3
53.4

22.2
53.4

22.2
56.1

2.0

2.0

2.0

9.0
4.6
3.6
0.7
0.1

9.4
4.6
3.8
0.8
0.2

10.1

2014.1

1699.1

1535.9

4.6
4.2
1.0
0.2

InNederland ishetgrootstedeelvanhetareaalcultuurgrond ingebruikalsgrasland envoordeproduktievanvoedergewassen endit inhoofdzaak tenbehoevevandemelkveehouderij.
Wanneerwealleenlettenopdezeproduktlesector danzoubijde
aangehoudenafzetperspectievenendegroteremelkproduktie per
melkkoemeteenaanzienlijkkleinerareaalgrasland envoedergewassenkunnenwordenvolstaanalsin1985.Hierbijisdannog
geenrekeninggehoudenmet eeneventuele verderestijging vande
ruwvoerproduktie perhectare.Zozoueenstijging vandenettoVEM produktieperhectaregrasland envoedergewassenmet1%per
hectare toteenbelangrijkeverderedaling vanhet areaalvoorde
melkproduktie leiden.Alsgevolgvandekleinerwordendemelkveestapeldaaltookdedaaruitbeschikbaarkomendehoeveelheid rundvlees.Zoalseerdergezegd isbijdezeberekening noggeenrekeninggehoudenmet eengrotereproduktievanvleesopbasisvan
zoogkooien.
Voordeglastuinbouwmaarvooralvoordeopengrondstuinbouw
wordt verwacht dateengroterareaalnodig zalzijnomdeextra
produktie tekunnenvoortbrengen.Persaldozoudezetoeneming
vanhetareaalgerealiseerdworden dooreenvermindering inhet
areaalgrasland envoedergewassen.
Voordeontwikkeling opregionaalenbedrijfsniveauzijverwezennaardehoofdstukken3en4.

2.7 Naderebeschouwingoverdeontwikkeling vanhetagrarisch
grondgebruik
Aanpassingennodig
Indevoorgaandebespreking overhethuidigeareaalcultuurgrond endeomvangvanhetareaaldat isafgestemd opthansvoorzienbareafzetperspectieven enmogelijkeopbrengstniveaus per
hectareenperdierisvoorbijgegaan aandeonttrekkingvancultuurgrondaandelandbouwtenbehoevevannietagrarischebestemmingen.Opgrondvandeontwikkelingen indeafgelopendecennia,
waarbijzichoverigens Inditopzichtvrijgrote schommelingen
hebbenvoorgedaanenrekeninghoudendemetnogenigevergroting
vanhetareaalcultuurgrond metname inZuidelijkFlevoland zou
degemiddelde jaarlijksevermindering inhetareaal cultuurgrond
op5000hectaregesteld kunnenworden.Vooreenperiodevantwintig jaarzouhetdanintotaalomcirca100.000hectaregaandie
aandelandbouwwordtonttrokken,enwaarmee dushet beschikbare
areaalcultuurgrondwordt verkleind.
Hetverschiltussenhetdanbeschikbare areaalcultuurgrond
enhetareaalcultuurgrondwaarmeeopbasisvandeaangehouden
uitgangspunten deproduktie zoukunnenwordenvoortgebrachtbedraagt dan300.000à400.000hectare.Inhet bijzonderdoetdit
verschil zichdannogweer voorInde (rund)veehouderij.Deomvang vanditverschilgeeft eenindicatie voordematewaarinde
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toekomstigeontwikkelingenanderszullenmoetenverlopendandie
waarvan inhet voorgaande isuitgegaan.Inkwalitatieve zinkunnenhieroverdevolgende opmerkingenwordengemaaktGeringerebenuttingsmogelijkhedenvanagrarischegronden
verhoudingsgewijslagereprijzenvooragrarischeproduktenkunnen
leiden totlageregrondprijzen.Alsgevolghiervan zoudeonttrekkingvangrondaande landbouwwat groterkunnenzijndanis
aangenomen.Deomvangvanditeffect isvermoedelijkbeperkt,
ondermeervanwegedekleinschalige structuur vandeNederlandse
landbouwwaardoor slechtsverspreid kleinerehoeveelhedengrond
bijbedrijfsbeëindiging beschikbaarkomenenookdeoverblijvende
bedrijven invelegevallenbehoeftezullenhebbenaanbedrijfsvergroting.Bovendienneemtwaarschijnlijkdooreenverlagingvan
degrondprijzendeniet-agrarische vraagnaargrond inverhouding
totdebetreffendeoppervlakte slechts inbeperktematetoe.De
hiervoorgenoemdeoppervlaktevan300.000à400.000hectarebljft
vermoedelijk grotendeels indelandbouwaangewend.Ditbetekent
datofdeproduktieperhectare lagerzal liggenen/ofdeafzetmogelijkheden sterkerzullenstijgenen/ofhetaandeelvan
Nederlands voerindevoedervoorziening groterzal zijndanis
aangenomen.
Lagere produktieperhectareofgrotereafzet
Eenverlagingvandeproduktie perhectarekanhetgevolg
zijnvanuiteenlopende ontwikkelingen.Indeeersteplaatskande
vraagnaar "alternatief"geproduceerde produkten,waarvandeopbrengstenperhectareveelalbelangrijk lagerliggen,belangrijk
toenemen.Inditverbandkanookwordengedachtaaneengrotere
nadrukopkwaliteitsprodukten.Indetweedeplaatszoudebelangstellingonderagrariërsvoorgebruiksvormenalsbijvoorbeeld in
de "relatienota-landbouw" sterkkunnengroeien.De budgettaire
uitgavenvoordeoverheid zoudendaarbijperhectaregeziendoor
deinzekerezinrelatief overvloedige beschikbaarheid vangrond
wellichtkunnendalen.Indederde plaatskandoorveranderingIn
prijsverhoudingenengebrekaanandere produktiemogelijkheden een
extensivering vanhetgrondgebruik aantrekkelijkworden.Gezien
vooralsnog noggeensterkegroeiwordt voorzien indevraagnaar
"alternatieve"produktenendebudgettairemiddelenvoor"relatienota-landbouw" endergelijke beperkt zijnlijkt delaatstgenoemdeontwikkelingsrichting demeest belangrijke tezijn.
Vaneensterkere toeneming vandeafzetmogelijkhedendande
veronderstelde zousprakekunnenzijnwanneer doorlagereprijzen
vooragrarischeproduktengecombineerd metentechnischeontwikkelingenindelandbouwenindeverwerkende industrienieuwe
marktenbuitendeveevoeder-envoedingsmiddelensector kunnen
wordengecreëerd.Wanneerhet onderzoek indeze richtingwordt
geïntensiveerd,hetgeenthanshetgevalis,danishetmogelijk
datzichoplangere termijnmeerafzetmogelijkhedenzullenvoor-
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doen.Zoalseerder isopgemerkt ishiermee indegevolgdebenaderingvanwegehetopditmomentontbrekenvaneenduidelijk
perspectief geenrekeninggehouden.
Substitutiemogelijkheden
Voorwatbetreftdevergroting vanhetaandeelvaninNederlandgeproduceerd voer indevoedervoorziening kanaanhet volgendewordengedacht.Indeeersteplaatskanditbetreffeneen
vervangingvangeïmporteerd ruwvoerdoorzelfgeproduceerd ruwvoer.Geziendebescheidenomvangvandeimportenvanruwvoermag
hiervangeengroot effectwordenverwacht.Welkanopregionaal
niveauenopbedrijfsniveaueenvermindering indeaankoopvan
ruwvoer leidentotsubstantiëlewijzigingen (ziedehoofdstukken
3 en4 ) .
Indetweedeplaatskanwordengewezenopdesterkeafhankelijkheid vanNederland vandeinvoer vankrachtvoergrondstoffen.
Voorveehouderijbedrijvenzouhet intoenemendemate interessant
kunnenwordeninsterkerematekrachtvoergrondstoffenzelfte
produceren.Voordezandgebiedenmet veelintensieve-veehouderlj
doet zichdaarbijhetprobleemvoordatdanminderdierlijkemest
kanwordenafgezet terwijlindeveenweidegebieden degrond voor
deproduktie vankrachtvoergrondstoffennietgeschikt is.Deze
mogelijkheid zoudaardoorvooralvoordeveehouder!jgebiedenop
dekleigrondenen,geziendemestproblematiek,inminderemate
voordezangebiedenvanbetekeniskunnenzijn.Voorzoverdit
overigens leidt toteenvervanging vandeimport vangrondstoffen
uitanderelidstatendanwordenpersaldode overschotproblemen
vandeEGvergroot.
Indederdeplaatskanwordengedacht aaneenvervangingvan
krachtvoerdoorruwvoer.Voorwatbetreftde intensieveveehouderijkandaarbijmetnamewordengedacht aanhet gebruikvan
corn-cob-mix alsvarkensvoer.Voorwaarde isdanweldatdeprijs-verhouding tussensnijmaisenkrachtvoergrondstoffenbelangrijk
wijzigt tennadelevansnijmaisendekwaliteit vanhetlaatstgenoemdeproduktwordt verbeterd.Eendergelijke ontwikkeling lijkt
enig perspectief tekunnenhebbenwanneer deaankoopvansnijmais
doorderundveehouderijvermindert endeverbouwvansnijmais
doordegroteremogelijkheden voorafzetvandierlijkemesteen
aantrekkelijkgewasblijft.Voorwatderundveehouderijbetreft
gaathetdanomdevraag ofdeopnamevandroge stofuit ruwvoer
zoukunnenwordenvergroot metname indemelkveehouderij,dit
tenkostevandieuitkrachtvoer.Inhetalgemeenwordt ervan
uitgegaandatbijeenlagemelkproduktieperkoeeenverhoging
vandeproduktiekanwordenbereiktmet eengroter verbruik van
ruwvoer.Naarmate echterdeproduktieperkoehoger ismoeteen
verdere stijgingvandeproduktie intoenemendematewordengerealiseerd dooreengroterkrachtvoerverbruik.Bijhogemelkprodukties perkoekaneenverdereopvoering vandemelkproduktie
zelfs leidentoteenbeperkteverdringing vanruwvoer inhetvoe31

derrantsoendoorkrachtvoer.Wellicht echter datertochmogelijkhedenzijnomhethuidigeverbruikvandrogestofuitruwvoer
perkoebijeenstijgendemelkproduktie perdier tevergroten.
Ookdannogmagwordenverwacht dathet verbruikvandrogestof
uit ruwvoerperkgmelknietzaltoenemenenwaarschijnlijkverder,zijhet trager,zalafnemen.Vooreendergelijkevergroting
vanhet ruwvoerverbruik ishetvermoedelijkwelnoodzakelijkdat
het ruwvoer vanhogekwaliteit is.Dit laatstehoudtvooralsnog
ineenintensievebedrijfsvoeringmet eenhogeproduktie perhectare.Ookdezeontwikkelingen leverenuiteraard geenbijdrageaan
deverminderingvanhetoverschotprobleem indegraansector,in
tegendeelzelfs.
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3. Toekomstige agrarische bedrijfssystemen

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt eenschetsinhoofdlijnengegevenvan
deteverwachtenontwikkeling vandeagrarischebedrijfssystemen
inNederland.Denadruk ligthierbijopderundveehouderijenop
deintensieve-veehouderijopdeakkerbouw enopdevaaknauw
hiermee verbondenopengrondstuinbouw.Bijelkvandeonderscheidenbedrijfssystemenwordt ingegaanopontwikkelingen inde
produktie-omvang enindebedrijfsvoering.Inrelatiehiermee
komen ookmilieufactoren,welzijnsaspectenenruimtelijkeaspectenaandeorde.Inhetbijzonderwordt aandacht geschonkenaan
aardenintensiteit vanhetgrondgebruik enaanderegionale
verschillendieerindit opzichtbestaan.

3.2 Melkveehouderij
3.2.1 Produktie-omvang
Deproduktie-omvang vandemelkveehouderijhangtafvande
maatregelendieinEG-verbandwordengenomen.Zoalsinhoofdstuk
2 isaangegevenwordt uitgegaanvandeveronderstelling datde
quoteringsregeling zalwordengehandhaafd.Voortswerddaaraangenomendatde jongstebesluiten totverlagingvandemelkquota
voldoendezijnomdezuiveloverschotten binnenaanvaardbaregrenzentehouden,zodatgeenverdergaande produktiebeperking meer
nodig is.Ditbetekent datdeNederlandsemelkproduktieverlaagd
zalwordenvan12miljoentontotongeveer 11miljoen tonenvervolgensopditverlaagdepeilgehandhaafd kanblijven.
Demelkgiftperkoezalvoorlopig blijvenstijgenmetgemiddeld1,5%perjaar,welkstijgingspercentageookdeafgelopen
tien jaarwerdbereikt.Doorontwikkelingen indebiotechnologie
(embryotransplantatie,embryosplitsing,sexenvanembryo's,invitrobevruchting etc.)zoudit stijgingspercentagezelfsiets
hogeruitkunnenvallen,evenalsdoorde produktieverhogende
invloed vanhetgebruikvanbedrijfsbegeleidingssystemenenhet
gebruik vanmelkrobots.
Demelkgift perkoekannogextraopgevoerdwordendoorhet
gebruik vansomatotropine,een recombinant-rundergroeihormoon.
Zonder toepassing vansomatotropinekandemelkgiftperkoein
het jaar2005totongeveer7000à7500kg zijngestegenenmet
somatotropine toteennogietshogerniveau.Dekansdatsomatotropine zalmogenworden toegepast,wordt momenteelechterniet
grootgeacht.
Bijeenquotumvan11miljoen tonmelk eneenmelkgift van
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7000kgperkoezaldemelkveestapelbijna 1,6 miljoenmelkkoeien
omvattenenbij7500kgperkoebijna1,5miljoenkoeien.Ditbetekent eendalingvanhetaantal stuksmelkveemet ruim30%respectievelijk 35%tenopzichtevanhetaantalvolgens demeitellingvan1986 (2,3miljoenmelkkoeien).
3.2.2 Welzijnsaspecten
Welzijnsaspectengaanwellicht indetoekomst eengrotere
rolspelenindemelkveehouderij.De introductievanmelkrobots
lijkt inprincipenadelig tezijnvoorhetwelzijnvanhetmelkvee.Demelkkoeienmoetenimmersmeerderekerenperetmaalworden
gemolken,waardoor dekoeienvoortdurend indenabijheid vandeze
melkrobotsmoetenzijn.Bijzo'nsysteempastbeweidingdanook
mindergoed.Hoogstenskanmendenkenaaneenstandweide vlakbij
destal,waarindekoeienbijvoorbeeld tweemaalperdagenige
urenkunnenverblijven.Hetgaatdanechtermeeromeen
uitloopmogelijkheiddanomeenmogelijkheid omversgrasopte
nemen.Dezeuitloopmogelijkheid isnietalleengunstig voorde
gezondheid vandekoeien,maarmaakt ookdebezwaren tegen
melkrobotsuithetoogpunt vanwelzijnderdierenkleiner.Er
zijnzelfsplannenomookverplaatsbaremelkrobots teontwerpen,
waardoor normalebeweidingmogelijk blijft.Indatgevalzouhet
welzijnderdierenzelfsbeterkunnenzijndaningevalvaneen
systeem zondermelkrobots.
De toedieningvanbovinesomatotropine(BST)roept indiversekringenbezwarenop,zowelbijoverheidsinstanties alsbij
consumentenorganisaties.Ditpreparaat ismomenteeldanooknog
verboden,maardevraag isofhetverbod tochnietzalworden
opgeheven,omdatBSTgeheelafgebrokenwordt indekoeengeen
residuenachterlaat.Anderzijdszullende consumentenorganisaties
zichwellichtheftig blijvenverzetten tegenhetgebruikvanBST.
VoortshangthetgebruikvanBSTafvandebedrijfseconomischevoordelen.Opditmomentwordt nogonderzoek verrichtnaar
debedrijfseconomischeaspectenvanBST.Eendefinitief antwoord
zalevenwelnogenige jarenopzichlatenwachten,omdatmetname
deinvloed opdelevensduur,degezondheid endevruchtbaarheid
vandekoeiennog indepraktijkmoetwordenonderzocht.De
eersteonderzoeksresultatenwijzeneropdatBSTslechtsaantrekkelijk isvoorbedrijvenmeteenhogeveebezetting perha,dus
voor intensievebedrijven.Opextensievebedrijvenzonderalternatieveaanwendingsmogelijkhedenvoorovertollig gewordengrasland lijktdetoepassing vanBSTdaarentegennietrendabel.
3.2.3 Bedrijfsvoering
De stijgingvandemelkproduktie perkoeendedaarmeegepaard gaande inkrimping vandemelkveestapel heeftuiteraard ook
gevolgenvoordebedrijfsvoering.
De inkrimpingvandemelkveestapel bijeengelijkblijvende
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