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Woord vooraf

Hetrapportdatvooruligt,ishetverslagvaneenonderzoek dat isuitgevoerd inopdrachtvan
deRijksplanologische Dienst(RPD).Inditonderzoekgaathetomhetanalyserenvanontwikkelingenbinnendeagrarischesectorgedurendedeperiode 1987-1992,meteennadrukopderuimtelijke component daarvan.DeRPDheeft behoefte aaninformatie opditterrein omtekunnen
beoordelen ofdeontwikkelingen indepaslopenmethetvigerend ruimtelijk beleid. Opgrond
daarvankanwordenbeslistofbijsturing nodigis,ofdatnieuwbeleidmoetworden ontwikkeld.
Losdaarvan zijn degegevens vanditonderzoek gebruikt voordeopstellingvan hetjaarboek
van deRPDvoor 1994,dezogenoemde 'Ruimtelijke Verkenningen 1994'.
Voorwaardevoorhetvervullenvandegenoemdeinformatiebehoefte iseenantwoordopdevraag
welke indicatoren van belang zijn voorhetvolgenvan deagrarische ontwikkelingen. Omdat
hetruimtelijk rijksbeleid voordelandelijke gebiedenveelalnietintermenvanagrarischeindicatorenisgedefinieerd, iseenbelangrijk deelvanhetonderzoek aanhetvindenvande geschikte
indicatorenbesteed.DeKoersbepalinglandelijkegebiedenuitdeVierdenotavoorderuimtelijk
ordening extra(Vinex) vormt daarbij het startpunt.
Deinformatie-behoefte van deRPDpastbij deontwikkeling diederijksoverheid momenteel
doormaakt.Sindsenkelejarenisersprakevaneenterugtredendeoverheiddiestuurtophoofdlijnenendiedeconcreteuitvoeringoverlaataanlagereniveau's.Tegelijkertijd isereentoenemende
behoefte aangegevensmetbetrekkingtotdeeffectiviteit vanhetbeleid. Het ligtvoordehand
datindezesituatiedeoverheidvoordediversebeleidsvelden wilweten ofdeontwikkelingen
verlopen indedoor haargewenste richting.
Medevanwegedezealgemeneontwikkelingenbijderijksoverheid isinhetDLO-onderzoeksprogramma'PlanningGroeneRuimte'eensubstantieel deelvandeonderzoekscapaciteit ingeruimd
voorhetthema 'Monitoring'.Hetonderzoekwaarvaninditrapportverslagwordtgedaanmaakt
daarvan onderdeel uit.
Bijhetthema 'Monitoring' gaathetomdeuitwerkingvanmethodenentechniekendiehetmogelijkmakendeveranderingen indeGroeneRuimteinmaatengetalvastteleggen.Daarbij kan,
naastdesector landbouw,wordengedachtaanveranderingen ophetgebiedvandeverstedelijking,derecreatie,hetlandschap,hetmilieu, etc. Deresultaten van deonderzoekingen zullen
kunnenwordengebruiktvoorbijstelling vanhetvigerend,endeformulering vannieuwbeleid.
Daarnaastmagwordenverwachtdatdeontwikkelingvan indicatoren optermijn zal leidentot
eenanderewijzevanbeleidsformuleringwelkemeerrekeninghoudtmetdemogelijkheden van
toetsingopgewenste ontwikkelingen. Indiezinvervullen onderzoeken binnen ditthema een
dubbele functie.
Bij de uitvoering van het onderhavige onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de
Landbouwstatistiek-gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Zonder de
toestemmingvoorhetgebruikvandezegegevensalsmededebeschikbaarstelling daarvan door
zowelhetCBSalshetministerievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij wasde uitvoering
van ditonderzoek onmogelijk geweest.
VandekantvandeRPDishetonderzoek begeleid door ir.J.W.L.tenHoeve enir.J. Osinga.
Hetonderzoekisuitgevoerddoorir.A.vanHoorn(projectleider),ir.W.deHaasenJ.vanLithKranendonk, allen werkzaam bij SC-DLO.

drs.A.F.van de Klundert
Leider DLO-onderzoeksprogramma 'Planning Groene Ruimte'

Samenvatting

Aanleiding endoelstelling
In 1993isdeVierdeNotaover deRuimtelijke OrdeningExtra (VINEX)vastgesteld. In deze
notawordthetlandelijke gebied opgedeeld inkoersgebieden.Voorelkkoersgebied iséénvan
deviervolgende ontwikkelingsrichtingen gekozen:
• natuur richtinggevend (GroeneKoers);
• geconcentreerde landbouw richtinggevend (GeleKoers);
• verbrede plattelandsontwikkeling (BlauweKoers);
ruimtelijke mozaïek van landbouw enandere functies (BruineKoers).
Nu dit beleid een aantaljaren vankracht is,ishet van belang omnate gaan inhoeverre het
doorwerkt inde landbouwkundige ontwikkeling inhet landelijk gebied.Daarnaast ishetvan
belangomvasttestellenhoedezeontwikkelingindetoekomstvoortdurendkanwordengevolgd.
InopdrachtvandeRPDisdaaromeenonderzoek uitgevoerd metdevolgende doelstellingen:
hetverschaffen vaninzichtindelandbouwkundige ontwikkelingendiezichinhet landelijk
gebied hebben voorgedaan;
• hetleverenvaneenkaderwaarmeedeontwikkelingenindeagrarischesectorkunnenworden
geanalyseerd vanuit eenruimtelijke optiek.
Analysekader: twee benaderingen
Bijdeinvullingvanhetanalysekaderbleekdattweeelkaar aanvullende benaderingen konden
worden onderscheiden.DeeersteisBenaderingvanuitdeKoersbepalinggenoemd.Hierbij is
nagegaan ofdeontwikkelingen indelandbouwovereenstemmen metdebeleidsdoelen die zijn
vastgelegdinhetruimtelijkbeleid.Daarvoorzijndevierkoersenvertaaldineenaantalvariabelen(tweeofdrieperkoers).Vervolgens isnagegaan ofkoersgebieden hoogscoorden opdeze
variabelen in 1987en ofdezevariabelen zichna 1987tenopzichtevan de omliggende regio
sterkhebbenontwikkeld. Deontwikkelingna 1987isdaarbij bekekentenopzichtevan deomringenderegio.DeuitkomstvandeBenaderingvanuitdeKoersbepalingisperkoerskleurweergegeven in kaarten.Daarin staatvanuit deagrarische invalshoek perkoersgebied éénvande
volgende mogelijkheden aangegeven (zieookdesamenvattende kaartin fig.47):
hetgebied voldeed al in 1987insterke mateaandetoegekende kleur;
hetgebiedheeft zichna 1987insterkemateinderichtingvandetoegekendekleurontwikkeld;
• hetgebiedhadin 1987geenduidelijke kleurenheeft zichooknietduidelijk inde richting
vandetoegekende kleur ontwikkeld.
Daarnaast iseenbenaderingonderscheiden dieuitgaatvanontwikkelingen indelandbouw.In
dezeBenaderingvanuitdelandbouwzijndebelangrijkeontwikkelingsprocessen indelandbouw
vertaald ineenzobeknoptmogelijk, sluitendsysteemvanvariabelen.Hetbetreft deproduktieomvangperhectarekoersgebied, deproduktie-omvangperhectarecultuurgrond, het aandeel
cultuurgrond en het percentage grote bedrijven. Voor elk koersgebied isnagegaan hoe deze
variabelenzichtenopzichtevanhetNederlandsgemiddeldehebbenontwikkeld.Opgrondhiervanzijndekoersgebieden ingedeeldinvijfgroepen.Degebiedeninelkegroepscorenongeveer
gelijk opdevieronderscheiden variabelen. Devijf groepen gebieden zijn (zie ookfig. 36):
Demodalegebieden,diezichkenmerkendooreengemiddeldegroeivandeproduktie-omvangperhectareeneengemiddelde stijging van hetpercentage grote bedrijven.
• Degebieden metbeperkte intensivering. Indezegroep isdegroeivan produktie-omvang
perhectareduidelijk achtergeblevenbijdelandelijk gemiddeldegroeienishet percentage
grotebedrijven gemiddeld genomen sterker gestegen.
Degebiedenmeteenbeperkteschaalvergrotingenbeperkteintensivering. Deontwikkeling
vandeproduktie-omvangperhectareisindezegebiedenduidelijk achtergebleven evenals
degroei van hetpercentage grote bedrijven.
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•

•

De gebieden waar een sterkeschaalvergroting heeft plaatsgevonden. Hier zijn de produktieomvangperhectare en hetpercentage grote bedrijven gemiddeld sterker gestegen dan gemiddeld in Nederland het geval is.
Een restgroep van gebieden die zich kenmerkt door verstening of verglazing. Hier is of de
oppervlakte cultuurgrond zeer sterk gedaald, doorgaans als gevolg van urbanisatie (verstening) of de produktie per hectare sterk toegenomen, vaak door de opkomst van de glastuinbouw (verglazing).

Landbouwkundige ontwikkelingen volgens de twee benaderingen
De Benadering vanuit de Koersbepaling levert een geschakeerd beeld op van gebieden die in
meer of mindere mate de hun toegekende koerskleur aannemen. Het al dan niet op koers liggen
van een gebied blijkt niet in verband te brengen met een bepaald soort gebieden of bepaalde
vorm van landbouw. Zo beschouwd komt uit het geschakeerde beeld geen duidelijk patroon
naar voren.
In de benadering vanuit de landbouw blijken de vijf groepen gebieden in redelijk duidelijke
geografische clusters voor te komen. De gebieden met een modale ontwikkeling bevindt zich
vooral in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het gaat vooral om gebieden met veel
veehouderij (graasdieren en hokdieren). Beperkte intensivering isvooral aan de orde in de Veluwe, delen van de Achterhoek, de Veenkoloniën, Zeeland en de omgeving van Amsterdam. Beperkte intensivering en beperkte schaalvergroting komt met name voor in de gebieden met veel
akkerbouw zoalsZeeland, Zuidhollandse eilanden en inhet noorden van Groningen. Schaalvergroting heeft zich voor een groot deel voorgedaan in de weidegebieden op de grens van NoordHolland en Utrecht en in de IJsselvallei. Verstening en verglazing ten slotte isvooral opgetreden
in en langs de Randstad.
Vergelijking van twee benaderingen
Bij vergelijking wordt duidelijk dat de Benadering vanuit de landbouw in veel gevallen de conclusies van de Benadering vanuit de Koersbepaling ondersteunt of bijdraagt aan de interpretatie
daarvan.
De Groene Koers blijkt het moeilijkst met de cijfers uit dit rapport te volgen, mede omdat deze
koers nietdirectgeëntisopde landbouwontwikkeling. Het blijkt datinde Groene-Koersgebieden
alle vijf ontwikkelingsrichtingen uit de Benadering vanuit de landbouw voorkomen, in ongeveer
dezelfde verhoudingen als in heel Nederland.
De Gele Koers komt vaak overeen met de ontwikkelingsrichting verstening/verglazing. Verder
worden Gele-Koersgebieden nogal eens getypeerd als gebieden met een modale ontwikkeling.
Ditkomt waarschijnlijk doordat de modale ontwikkeling in de landbouw 'gele'trekken vertoont
van een sterke intensivering en schaalvergroting.
Blauwe-Koersgebieden meteenduidelijk blauw karakterkenmerken zichinrelatiefveel gevallen
doordeontwikkelingsrichting 'beperkte intensivering enbeperkte schaalvergroting'. Dekoersgebieden met een minder duidelijk blauw karakter hebben meestal een modale ontwikkelingsrichting.
Bij de Bruine Koerskomen alle ontwikkelingsrichtingen voor, inongeveer dezelfde verhouding
als inheel Nederland. Bij de niet op koers liggende Bruine-Koersgebieden is de ontwikkelingsrichting 'verstening/verglazing' relatief oververtegenwoordigd.
Terugblik op de methode
Over de gebruikte methode kan het volgende worden opgemerkt.
• Vanwege denadruk inditonderzoek oplandbouwkundige variabelen kan hetgevaar ontstaan
dat de intentie achter de Koersbepaling - een integrale ruimtelijke ontwikkelingsrichting uit het oog verdwijnt.
De analyse-periode van ditmonitoringsonderzoek (1987-1992) sluit niet aan bij de planhorizon van de Vinex. Hierdoor kunnen bepaalde ontwikkelingen nogniet duidelijk tot uitdrukking zijn gekomen in de kaarten van dit onderzoek.
IndeBenadering vanuit de Koersenbepaling blijkt dat de VINEX niet inalle gevallen gemakkelijk kan worden vertaald in monitoringsvariabelen. Daarbij rijzen de volgende vragen op.
Geven de variabelen die de Vinex zelf noemt, de intentie achter de koersen goed weer? Is
12

debetreffende Koersüberhauptgeschiktominlandbouwkundigevariabelenuittedrukken?
Overlappen de indeVinexgenoemde variabelen elkaar?
Deontwikkelingen indelandbouwzijn indeBenaderingvanuit deKoersbepaling afgezet
tegen de ontwikkeling in deregio.Dit is inhoudelijk te verdedigen, maar bemoeilijkt de
interpretatie.
• DeBenaderingvanuitdelandbouwheeft alsnadeeldatdezebijherhalingovereenandere
periodeeenanderegroeperingvangebieden meteenvergelijkbare ontwikkelingsrichting
kan opleveren.
Aanzetten voorruimtelijkemonitoringvandelandbouw
Inhetalgemeenmoetwordenopgemerktdatruimtelijke monitoringvandelandbouwzichniet
zoumoetenbeperkentotdelandbouwkundigevariabelenzelf,maardatverbandenmetderuimtelijke effecten ook inbeeld moeten worden gebracht.
Monitoringvanontwikkelingenkaneensignalerendefunctie, eencontrolerendefunctie eneen
voorspellendefunctie hebben.Omderuimtelijkemonitoringvandelandbouweengoedesignalerendefunctie tegevenmoetenanalysesalsinditonderzoekmeteenkortetussenpozen worden
herhaald.Verdermoeteengoedevenwichtwordengevondentussen eenbeknopt systeemvan
enkelevariabelen,eneensysteemdatvolledigrechtdoetaandediversiteitvanontwikkelingen
inde landbouw.
Voor decontrolerende functie isvan belang dat debeleidsdoelstellingen zijn verwoord inte
controlerenvariabelenendatgoedecontrolepasmogelijkisalsdeperiodewaaropwordtteruggekeken enigszinsovereenkomt met de planhorizon.
Devoorspellende functie vanmonitoringkanwordenopgevat inengeen inbrede zin.Inenge
zingaathetomhetselecterenvanvariabelendiedirectrelevantzijnvoortoekomstigeontwikkelingen.Inbredezinishetvanbelangomrelatieste leggen metvoorspellende modellen. Voor
hetlaatstemoetbijruimtelijke monitoringnogeenbelangrijke ontwikkelingsslag wordengemaakt.
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1 Inleiding

1.1

Achtergrondonderzoek

In 1993isdeVierdeNotaoverdeRuimtelijke Ordening Extra (Vinex) (Ministerie van VROM,
1993)vastgesteld. IndezenotawordthetbeleidvandeKoersbepaling voordelandelijke gebieden
uiteengezet waarbij Nederland wordt onderverdeeld inongeveer 180 zogenoemde koersgebieden
enwaarbij voorelkkoersgebied een gewenste ontwikkelingsrichting wordt gekozen (fig. 1).Er
wordt onderscheid gemaakt in 4 ontwikkelingsrichtingen, te weten:
natuur richtingevend (Groene Koers);
geconcentreerde landbouw richtinggevend (Gele Koers);
verbrede plattelandsontwikkeling (Blauwe Koers);
mozaïek van landbouw en anderefuncties (Bruine Koers).

Hg. I.Koersbepalingvoorde landelijkegebieden uit de
VierdeNota overde RuimtelijkeOrdening Extra
(Vinex).

DeKoersbepaling geeft een ruimtelijk afwegingskader
voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Daarnaast biedthet demogelijkheid omvraagstukken op het
gebiedvanruimte,waterenmilieumeer samenhangend
aan te pakken.
Vanuit diegedachte isdetoewijzing van een koers aan
eenkoersgebied gebaseerd opeen diversiteit aan informatieoverzowel ruimte,wateralsmilieudieineenaantal rekenregels is samengebracht (Rijksplanologische
Dienst, 1990).Genoemd kanworden informatie over de
agrarische produktie, de ligging van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS),deliggingvan weidevogelgebiedenenbijzondere cultuurlandschappen ende aanwezigheid van stedelijke druk,e t c . De ruimtelijke indeling
dieop basishiervan is ontstaan, is gepresenteerd in de
ontwerp-planologische kernbeslissing. De definitieve
koersindeling is vastgesteld na verwerking van de inspraakreacties en na politieke afweging.

Het rapport 'Platteland op weg naar 2015' (Rijksplanologische Dienst, 1990) is heel duidelijk
over het begrip 'koers' van de Koersbepaling en formuleert:
'Het begrip 'koers' geeft aan dat het om een keuze gaat die zich richt op een ontwikkelingsproces, niet op het realiseren van een blauwdruk voor de toekomst.'
Koersen zijn geendoelenop zich,maar zijnstrategieën gerichtop het bereiken van een bepaalde
doelstelling. Zoduidt dekoerskleurblauw opdestrategie van verbrede plattelandsontwikkeling
(fig. 1).Hetdoeldat daarbij moetwordenbereikt ishetbehoudendeontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit.
Debedrijfstak landbouw heeft bij de opstelling van de Koersbepaling een zeer belangrijke rol
vervuld. Zoisbij deKoersbepaling rekeninggehouden met landbouwkundige aspecten zoals de
omvangvandemelkveebezetting perhectare, de hoogte van de produktie van akkerbouw, tuinbouw en intensieve veehoudering per hectare en de bemestingsdruk.
Opheteerstegezicht lijkt deKoersbepaling zoalsdieinde Vinex is geformuleerd een eenvoudig
beleidsconcept waarindeverschillendebelangenvanruimte,waterenmilieu metelkaar in verband
wordengebracht. Dit isechterniethelemaalhetgeval.Indeplanningsliteratuur wordt er kritisch
opgereageerd.Zostelt Van deKlundert (1994) dat 'aan het koersenbeleid nog veel kan worden
verbeterd', bijvoorbeeld doorbeter aan te geven wat deconsequenties van het beleid zijn en de
'verschillen tussen koersgebieden watbetreft de gewenste milieukwaliteit' verder uit te werken.
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BorghoudtsenKatteler(1994)concluderendaterondermeerknelpuntenliggenopdeaspecten
vansturendvermogeneninstrumentarium.AandeanderekantisdeteneurdatdeKoersbepaling
'enthousiasmerend heeft gewerkt omopeenverantwoorde manier aandeslagtegaanmetde
achtertuin van destad' (VanDuinhoven, 1994).
NudeKoersbepaling enkelejarenvankracht isheeft deRijksplanologische Dienst (RPD)behoefte aan inzicht in dematevan overeenstemming tussen dekoersdie in de Koersbepaling
perkoersgebiedwordtnagestreefd endeagrarischeontwikkelingendiezichvoordoen.DeRPD
wilgraaginzichtkrijgen indelandbouwkundige positievaneenkoersgebied ten opzichtevan
koersgebiedenmetdezelfde koerseldersinhetlandalsmedetenopzichtevandekoersgebieden
inderegionale omgevingmetdezelfde ofjuist eenandere koersstrategie.
Inhetrecenteverledenzijnaleerderpogingengedaanomindegenoemdebehoefte tevoorzien.
Zoisbijvoorbeeld inde'Ruimtelijke Verkenningen van 1992' (Ministerie vanVROM, 1992)
een analyse opgenomen van de landbouwkundige ontwikkelingen inkoersgebieden. Daarbij
isgebruikgemaaktvangegevensvandeLandbouwtellingdiedoor DLO-StaringCentrum zijn
bewerkt.Uitdeervaringenmetdezeanalyseisdeconclusie getrokken dat hetgebruik vaneen
relatief grote hoeveelheid gegevens niet onmiddellijk leidttot betere informatie. Met andere
woorden erisbehoefte aaneenmeer selectieve aanpak.
Tegendezeachtergrondheeft deRPDaanSC-DLOgevraagd eenanalysekaderte ontwikkelen
voordebestuderingvandelandbouwkundigeontwikkelingeninkoersgebiedenenditanalysekadertoetepassen.Detoepassingvanhetanalysekaderlevertconcreetmateriaalopdatvanbelang
isvoor verdere verbreding enverdieping van deKoersbepaling voorde landelijke gebieden.
DaarnaastbrengteendergelijkprojectdeRPDopmethodischvlakeenstapverderbijhetvolgen
vandeagrarischeontwikkelingeninhetlandelijkgebied.DeRPDheeft hieraanbehoeftevanwegedeopzetenverderevormgevingvaneenmonitoring-programma.Delandbouw,alsbelangrijkstegebruiker vanhet landelijk gebied, speelthierin eenbelangrijke rol.

1.2

Doel

HetonderzoekdienthetinzichttevergrotenindelandbouwkundigeontwikkelingeninNederland
beschouwdvanuitruimtelijke optiekvandeKoersbepaling.Dezealgemene doelstelling wordt
uitgewerkt intwee sub-doelen, te weten:
•

Verschaffen vaninzichtindeontwikkelingen diezichruimtelijk gezienopagrarischgebied
deafgelopenjaren daadwerkelijk hebben voorgedaan.
Hetleverenvaneenkaderwaarmeedeontwikkelingenindeagrarischesectorkunnenworden
geanalyseerdvanuiteenruimtelijk optiek.Bijdeopzetvanhetanalysekadermoetrekening
wordengehoudenmeteenaantaleisendiedaaraanwordengesteld.Drieeisenzijn vanbelang.
Opeersteplaatsgeldtalseisdatdebedrijfstak landbouwinruimtelijke zinkanworden
gevolgd voor dieaspecten dievanbelangzijn voor deKoersbepaling;
Daarnaastmoetdemethodedemogelijkheid biedenomnieuweagrarischeontwikkelingentekunnen signaleren, losvande Koersbepaling;
Totslotmoetendeagrarischeontwikkelinginkoersgebiedenkunnenwordenbeschouwd
inverhoudingtot deagrarische ontwikkelingen in koersgebieden:
eldersinhetlandmeteengelijke koerskleur;
indezelfde regiomet dezelfde ofjuist eenandere koerskleur.
DeRPDzalhetontwikkeldekadergebruikenvoordeopstellingvaneenmonitoringprogrammalandbouwvolgenseenminofmeervastestandaardmethode.Hetonderzoeksproject heeft
niettotdoel omeenmonitoring-methoden indetailte ontwikkelen en/of uitte werken.
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De geformuleerde onderzoeksdoelen zijn vertaald in de volgende onderzoeksvragen:
• welke landbouwkundige variabelen lenen zich het best voor een beschrijving van de agrarische ontwikkelingen, zowel voor de Koersbepaling als voor de signalering van nieuwe
ontwikkelingen;
• hoe moeten de variabelen worden bewerkt om trends in beeld te kunnen brengen, rekening
houdend met de specifieke uitgangssitatie van elk koersgebied;
wat betekenen degesignaleerde ontwikkelingen voor het beleid van deKoersbepaling landelijke gebieden;
• welkemethodische conclusies kunnen worden getrokkenvoorhet optezetten monitoringprogramma van de RPD op het gebied van de agrarische sector?

1.3

Aanpak en werkwijze

De beantwoording van de onderzoeksvragen van §1.2is aangepakt in een drie-tal fasen. In het
onderstaande worden deze fasen op hoofdlijnen besproken.
A. De ontwikkeling van het analysekader
Het te ontwikkelen analysekader moet aansluiten op de doelen van het onderzoek. De RPD
wil de resultaten van een landbouwkundige analyse gebruiken voor de aansturing en eventueel bijstelling van het koersenbeleid. Bovendien ismen geïnteresseerd innieuwe ontwikkelingen op agrarisch gebied in het algemeen, zonder een directe koppeling of toetsing aan
het vigerende ruimtelijk beleid.
Tussen de beide gebruiksdoelen van het onderzoek iseen bepaald spanningsveld aanwezig.
Voor een landbouwkundige analyse ten behoeve van de Koersbepaling moet worden uitgegaan van de doelstellingen van de Koersbepaling zelf. Immers de analyse moet gericht zijn
op diekenmerken van de agrarische bedrijfstak die in de Koersbepaling een belangrijke rol
spelen. Daarentegen moet het verkrijgen van inzicht inalgemene landbouwkundige ontwikkelingen worden gebaseerd opdekrachten binnen de landbouw enminder opde uitgangspunten van de Koersbepaling. Vanwege dit spanningsveld is het analysekader opgebouwd via
twee "lijnen', te weten een Benadering vanuit de Koersbepaling en een Benadering vanuit
de landbouw.
Daarnaast isvan belang dat de landbouwkundige ontwikkelingen in koersgebieden worden
afgezet tegen de ontwikkelingen in koersgebieden met dezelfde koers elders in het land en
tegen de ontwikkelingen inde omliggende koersgebieden. Bij de invullingvanhet analysekader is nadrukkelijk aandacht geschonken aan dit aspect.
B. De analyse van het data-materiaal via twee benaderingen
In de tweede fase van het onderzoek zijn de landbouwkundige ontwikkelingen in kaart gebracht via de twee hoofdbenaderingen uit het analysekader. Dit is gebeurt met behulp van
specifiek op deze benaderingen toegesneden analysetechnieken.
C. De synthese van de twee benaderingen
In de derde en laatste fase van het onderzoek zijn de analyse-resultaten van de Benadering
vanuit deKoersbepaling en de Benadering vanuit de landbouw bij elkaar gebracht. Op basis
daarvan zijn inhoudelijke conclusies getrokken over de ontwikkeling van de landbouw in
relatietotdeKoersbepaling. Tevens isgekeken naardebetekenis vanhettoegepaste analysekader en detoegepaste analysemethoden voor deontwikkeling van een monitoringprogramma landbouw.
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1.4

Opzet rapport

Bijdeopstellingvanditrapport isniet gekozenvoor eenpuurchronologische verslaglegging
vandein§1.3genoemdefasen,hoeweldegekozenfase-indeling zichdaarinhoudelijk zeergoed
voorzoulenen.Vooreenleesbaarentoegankelijk verslagleekhetbelangrijk omdekeuzevan
deteanalyserenvariabelentebespreken samen metdeanalyseresultaten. Hierdoorkunnen al
teabstractetekstpassageswordenvoorkomenenkandelezervrijdirect-zonderveel'geblader'nagaan welke ontwikkelingen zichvoordoen bij degekozen variabelen.
Hetrapport isalsvolgt opgezet.
Inhoofdstuk 2wordt hetanalysekader uitgewerkt enworden dehoofdlijnen geschetstvande
tweegekozenbenaderingen.Tevenskomtaandeordewelkegegevensbronwordtgebruiktvoor
hetuitvoeren van de inhoudelijke analyses.
Vervolgenswordeninhoofdstuk 3en4deanalysekadersindetailingevuldvoordeBenadering
vanuitdeKoersbepalingendeBenaderingvanuitdelandbouw.Concreetgaathet omdevraag
welkevariabelenvoordeanalyseswordengekozenenwelkebewerkingendaaropwordentoegepast.Indiehoofdstukken worden eveneensdeanalyseresultaten besproken.
Totslotwordeninhoofdstuk 5deanalyseresultatenvandetweebenaderingenbijelkaargebracht
en worden conclusies getrokken. Daarbij worden allereerst (§5.1)de inhoudelijke resultaten
vandelandbouwkundige analyse metbetrekkingtotdeKoersbepalinggeplaatst inrelatie tot
degeconstateerde algemenelandbouwkundige ontwikkelingen.Vervolgens worden in §5.2de
methodologischeverschillentussendebeideanalysesaandeordegesteld.In§5.3tenslottewordenaanzetten gegevenvoor eenconcrete inhoudelijke invullingvandemonitoringvan landbouwkundige ontwikkelingen voorhetruimtelijk beleid.
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2 Analyse-kader op hoofdlijnen

Inhetvorigehoofdstuk isduidelijk gemaaktdatinditonderzoekdeontwikkelingenindelandbouwwordengeanalyseerdvanuittweeverschillendebenaderingen,tewetenvanuitdeKoersbepalingenvanuitdelandbouwinhetalgemeen.Indithoofdstuk wordenvoorbeidebenaderingen
deuitgangspuntenvandeanalyse-methoden geschetst(§2.1).Daarnawordt in §2.2globaalde
techniekvandemethodebeschreven.Hoeweldatstriktgenomenniettotdemethodemoetwordengerekend,wordtin§2.3kortingegaanopdeinformatie-bron (data-bestand)dievoordeanalyseswordt gebruikt.

2.1

Uitgangspunten

2.1.1 Benadering vanuit Koersbepaling
VolgensdeBenaderingvanuitdeKoersbepalingwordtnagegaanofdeontwikkelingen binnen
debedrijfstak landbouwovereenstemmenmetdebeleidsdoelendiezijnvastgelegdinhetruimtelijkbeleid.Eenmogelijke aanpakhiervoorishetafleiden vannormenvandebeleidsdoelenmet
aansluitendeentoetsopdematewaarinperkoersgebiedthansaandezenormenwordtvoldaan
danweidematewaarindaaraanindetoekomst zalwordenvoldaan. Deze werkwijze wordt in
deonderstaandetekstverderuitgewerkt.Vervolgenswordtbeoordeeld ofdezewerkwijze bruikbaarisofniet.
Voorhetafleiden vannormenzouden,uitgaandevandedefinitievanhetbegripkoers(zie§1.1),
de strategieënvan de Koersbepaling moeten worden geanalyseerd. Deze strategieën zouden
vervolgensmoetenwordenvertaaldinlandbouwkundigetermen,waarnagroothedenenvariabelenwordengeselecteerd.Aandehandvandeontwikkelingvandegrootheden endevariabelen
indetijdwordtperkoersgebiedgetoetstofdegewensteontwikkelingsprocessen zichvoordoen.
Ofdaarmeehetachterliggendedoel-bijvoorbeeld hetbehoudendeontwikkelingvanderuimtelijke kwaliteit -daadwerkelijk wordtverwezenlijkt blijft inhet midden.Datheeft echter niet
zozeertemakenmetdekeuzevandetoetsvariabele,maarmetdekeuzendieindeKoersbepaling
zijn gemaakt enhet concept vanKoersbepalingzelf.
Dezewerkwijze gaat impliciet uitvantwee veronderstellingen.
Eenkoersheeft voorhetgehelekoersgebied dezelfde betekenis.Metandere woorden,gemakshalvewordteenhomogeenbeleidvooreenhomogeengebiedverondersteld.Hoegroter
en/ofgevarieerder een gebied is,hoeproblematischer dezeveronderstelling;
Bij devertalingvankoersennaarlandbouwkundige variabelen wordt afgezien van allerlei
nuanceringeninhetkoersenbeleidwaarvoortekstonderdelenindeVinexmogelijkaanleiding
zouden kunnen geven.
Debenaderingdieinhetvoorgaande isbeschreven, kan inprincipe alleenworden uitgevoerd
alsvoldaan isaandevolgende twee voorwaarden:
• DeKoersbepalingmoetvoorhetbepalenvandetoets-variabelenófzijnverwoordinspecifiekelandbouwkundige strategieën ófdeze strategieën moeten gemakkelijk eneenduidiguit
algemene strategieën kunnen worden afgeleid;
• DeKoersbepalingmoetnormenbevattenwaarmeedetoetsingkanplaatsvinden.Voorelke
variabeledienenheldereuitsprakenbeschikbaartezijn ofbepaaldtekunnenwordenwaarmee isvasttestellen ofeengebied zichonderofboven denorm bevindt.
Reeds nukan wordenvastgesteld datdeKoersbepaling aanbeidevoorwaarden niet voldoet.
Dekoersenzijn daarvoortealgemeengeformuleerd engevengeenkwantitatieve normen doch
alleendegewensteontwikkelingsrichtingen. Ditblijkt uitAanhangsel 2waarin beleidsteksten
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zijnsamengebrachtdiebetrekkinghebbenopdeagrarischefunctieofdaaraangerelateerde functies.
DerekenregelswaaropdeKoersbepalingoorspronkelijk isgebaseerd (zieAanhangsel 1),geven
eveneensonvoldoende aanknopingspunten. Daarin zijn naastlandbouwkundige ook niet-landbouwkundigevariabelentoegepast.Bovendienisdedefinitieve 'kleur' vankoersgebiedenuiteindelijk bepaald na afwegingen van politieke aard.
Omdat debeleidsteksten inzake de Koersbepaling te weinig aanknopingspunten bieden voor
hetafleiden vanrelevantevariabelen ennormen,wordendezeinditonderzoek zelfontwikkeld.
Ditgebeurt perkoerskleur. Dekeuzevanderelevante landbouwkundige variabelen perkoerskleurwordt beschreven inhoofdstuk 3. Opgrond van deeerdere ervaringen metanalysesvan
deLandbouwtelling (zieook §1.1)wordtbesloten toteenzeerselectieveaanpakomdat interpretatievandeuitkomsten moeilijker wordtnaarmatemeervariabelen indeanalysewordenbetrokken.

2.1.2 Benadering vanuit landbouw
Inprincipe volgtdeBenaderingvanuitdelandbouw dezelfde wegalsde Benadering vanuit de
Koersbepaling,echtermethetverschil datdeeigendynamiek van delandbouw centraal wordt
gesteld.Uitgaandevanalgemeenerkendeontwikkelingsprocessen indelandbouwwordtgetracht
eenzobeknoptmogelijke setvariabelen tevinden waaropdevierverschillende Vinex-koersen
kunnen worden onderscheiden.Een grootverschil metdeBenaderingvanuit de Koersbepaling
is,dat voor allekoerskleuren dezelfde variabelen in debeschouwing worden betrokken.
Dezebenadering heeft alsvoordeel dateensamenhangend 'bouwwerk' vanbegrippen ontstaat
waaropdegebieden kunnenworden beoordeeldtenaanzienvandekoers-strategieën enopbasis
waarvandekoersenonderlingkunnenwordenvergeleken.VoortsistenopzichtevandeBenaderingvanuit deKoersbepaling dekansgeringdatontwikkelingen met een relevante ruimtelijke
betekenis 'over het hoofd worden gezien'.
De selectie van de landbouwkundige variabelen, die centraal moeten staat bij de Benadering
vanuitdelandbouw,wordtbeschreveninhoofdstuk 4.NetalsbijdeBenaderingvanuitdeKoersbepalingwordt erookinditgevalnaargestreefd hetaantal variabelen zokleinmogelijk tehouden.

2.2

Techniek

2.2.1 Algemeen
Debeide benaderingen hebben tot doel hetontdekken van ontwikkelingstendensen in de tijd.
Ditstelteisenaandewijzewaaropdevariabelenindetailwordengedefinieerd. Indezeparagraaf
wordt daaraan aandacht geschonken.
Vanwegedenadrukopontwikkelingenzullendevariabelenmoetenwordenuitgedruktintermen
vangroei.Alsbijvoorbeeld debedrijfsgrootte eenbelangrijke variabelezouzijn voordeevaluatie
vandeBlauweKoers,dangaatdeinteressevooraluitnaardeverandering indetijd vandeverdelingvan bedrijven over deonderscheiden bedrijfsgrootteklassen. Immers ditgeeft inzichtin
devraag ofhettetoetsen ontwikkelingsproces zich voordoet ofniet.
Indeze studiezijn absolutegroeicijfers nietzoheel interessant; inzicht in derelatieve groei is
veelbelangrijker. Metrelatief wordt inditverband bedoeld deverhoudingtussen een bepaald
groeicijfer voor een bepaald koersgebied en de algemeen geldende groeicijfers van dezelfde
variabele. Daarom worden deanalyses toegespitst op relatieve ontwikkelingen. Dit heeft als
voordeel dat de interpretatie gemakkelijker verloopt omdat per variabele vrij eenvoudig kan
worden beoordeeld ofdegroei in eengebied afwijkt van de 'gemiddelde' groei ofniet.
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Metdekeuzevoorrelatievegroeicijfers wordtechtereenanderprobleemgeïntroduceerd.Door
hetontbrekenvaninzicht indeabsoluteomvangvaneenverschijnsel kandebetekenisvaneen
groeicijfer nietgoedopwaardeworden geschat.Relatieve groeicijfers zijn opzichzelf onvoldoendevoorhetopsporenenanalyserenvanontwikkelingen.Alsbijvoorbeeld vooreenGroeneKoersgebied deoppervlakte natuurgebied isverdubbeld, lijkthetalsofdegewenste uitbreiding
vannatuurgebiedenzichinderdaadheeft voorgedaan.Echter,alsdeomvangvandeoorspronkelijkehoeveelheid natuurgebied slechtscircaéénhectarebeslaat,wordtdegeconstateerde groei
in een heel ander daglicht geplaatst. Om diereden wordt de uitgangssituatie eveneens inde
analyseworden betrokken.
Zowel deuitgangssituatievandevariabelen alsderelatievegroei worden gepresenteerd inde
vormvankaartbeelden met eenlegenda-indeling invier klassen:
• Bijdebeschrijvingvandeuitgangssituatievandevariabelenwordenpervariabeledeklassegrenzen gekozen met behulp van een algoritme dat 'natural break' wordt genoemd. Het
genoemdealgoritmeberekentdevierklasse-middenszodanigdatde'afstand' vandegebiedeninéénklassetenopzichtevanhetklasse-midden wordtgeminimaliseerd. Dezebenaderingheeft alsvoordeel dat 'scheve' en 'meertoppige' verdelingen goedherkenbaar zijn'.
TijdenseenvoorbewerkingisditalgoritmeeersttoegepastopallekoersgebiedenvanNederland.Daarnazijnpervariabeledekoersgebiedenmetdebetreffende koerskleur indeverkregenklasse-indeling geplaatst.
• De relatievegroeicijfers van devariabelen worden uitgedrukt in devorm van eengroeiindex.Opdiemanierwordenallevariabelenuitgedruktindezelfde dimensiezodatdevariabelenonderlingvergelijkbaar worden.Eenvoorwaardevoorvariabelen-vergelijking is,dat
wordtgewerktmeteenvasteklasse-indeling.Inditonderzoekisgekozenvoordegrenswaarden 0,9, 1,0en 1,1.Deze keus is gebaseerd op bestudering van de verdelingen van alle
ontwikkelingsvariabelen. Daaruit bleek datglobaal gesproken 70%vandegebieden -dit
isbijnormaleverdelingeenstandaardafwijking van 1 -valt indetrajecten 0-10% afname
of0-10%groei.

2.2.2 Benadering vanuit Koersbepaling
BijdeBenaderingvanuitdeKoersbepalingwordtdetoenameofafname vaneenvariabeleberekendten opzichtevanhetgemiddelde van deregiowaarin hetkoersgebied ligt.Juistvoorde
Benaderingvanuit deKoersbepaling isdeze regionale aanpak van belang omdat ook dekeus
vooreenkoerskleurvaneengebiedheeftplaatsgevondentegendeachtergrondvandeomgeving
vanhet desbetreffende gebied.Zozalhet intensiteitsniveau vande landbouw ineen GroeneKoersgebiedinFrieslandlagerliggendandatindePeelvenen.TochiserindePeelvenensprake
vaneengroene ontwikkeling alshet gebied zichandersgaatontwikkelen dandeomringende
Peelgebieden, ookalwordthetniveauvanFriesland niet bereikt.
Deregio-indelingdieinditonderzoekwordtgehanteerd isgebaseerd ophetrapport 'Platteland
opwegnaar2015' (Rijksplanologische Dienst, 1990,pag.58)waarin een fysisch-geografische
indelingisontwikkeld opbasisvansysteemeenheden2. Dezeindelingisietsaangepast (fig.2).
In aanvulling op de §2.2.1 beschreven algemene techniek zal bij de Benadering vanuit de
Koersbepalingperkoerswordenbepaaldwelkegebiedenduidelijk 'opkoersliggen' enwelke
minder duidelijk opkoers liggen.Hiervoor wordt deonderstaande werkwijze gevolgd.

Het algoritme heeft als nadeel dat de vier klassen niet allemaal even breed worden. Hiervan dient men zich bewust te
zijn bij deinterpretatie van dekaarten.
2

In het genoemde rapport wordt een systeemeenheid opgevat als 'een gebied waarin sprake is van sterke onderlinge
samenhang van fysische, chemische en biologische eigenschappen, die voornamelijk met elkaar in verband staan via
water'.
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Nadekeuzevan devariabelen (zie §2.1)wordenvoorelkkoersgebied degeselecteerdevariabelengecombineerd. Ditgebeurt apart voor de uitgangssituatieen voor deontwikkelingvan de
variabelen.Perkoerskleur ontstaan opdezemanier twee nieuwe variabelen, die inzicht geven
inrespectievelijk de 'kleurtoon' vandeuitgangssituatie endematevan 'verkleuring' sindsdien.
Voorde 'kleurtoon van deuitgangssituatie' wordt per
koersgebiednagegaanofer 1987reedsduidelijk sprake
wasvandegewenstekoers.Erisvanuitgegaan dateen
variabelebijdraagt aaneenduidelijke koerskleuralsde
waarde voor die variabele hoger is dan de mediaan'
voordievariabele.Vervolgens wordt per koersgebied
geteldhoeveelvariabeleneenbeterescoredandemediaanhebben.Omdatafhankelijk vandekoerskleurtwee
ofdrievariabelen worden geselecteerd (zie hoofdstuk
3)kan de 'kleurtoon'-variabele dewaarden 0enmaximaal2of3aannemen.Bijtweevariabelen wordenaan
degetallen dekwalificaties zwak(0),matig(1)ensterk
(2) toegekend en bij drie variabelen de kwalificaties
zwak(0),matigzwak(1),matig sterk (2)en sterk(3).
Fig. 2. indeiinit van Nederlandgebaseerdopfysisch-geo- De mate van ontwikkeling
grafische systeemeenheden.
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bepaald. Voor elkekoerskleur isper gebied nagegaan
of de geselecteerde variabelen zijn ontwikkeld in de
gewensterichting.Daarnawordtvoorelkekoerskleurpergebiedgeteldhoeveel variabelenzich
indegewensterichtinghebbenontwikkeld.Netalsbijde'kleurtoon' wordenbijde 'verkleuring'
voorelkekoerskleurtweeofdrievariabelen geselecteerd (ziehoofdstuk 3).Bijtweevariabelen
zijn descoreszwak(0),matig(1)ofsterk (2)toegekend enbij drie variabelen de scoreszwak
(0),matigzwak (1),matigsterk (2) ensterk(3).
Vervolgensworden de 'kleurtoon'- ende 'verkleurings'-variabele ophunbeurtweergecombineerd,waaruit eenvariabeleontstaatmetgebieden dieinmeerdan welminderemateeenduidelijkgroen,geel,blauwofbruinkarakterhebben.Ookdezevariabelewordtopkaartweergegeven.
Dezevariabele isalsvolgt bepaald. Bij het per koerskleur combineren van de 'kleurtoon'- en
de 'verkleurings'-variabele zijn drie soorten gebieden onderscheiden:
gebieden dieindeuitgangssituatie al insterkematehetkaraktervan debetreffende koerskleur hadden (kwalificatie 'kleurtoon': matig sterk ensterk);
• gebiedendieindeuitgangssituatiemindersterkdebetreffende kleurvertoonden (kwalificaties 'kleurtoon': zwak,matigzwakenmatig),maarwaardeontwikkelingovereenstemtmet
denagestreefde koers (kwalificatie 'verkleuring':matig sterk ensterk);
• gebiedendieindeuitgangssituatie nietergopkoerslagen(kwalificatie 'kleurtoon':zwak,
matigzwakenmatig)endiezichookniet indierichtinglijken teontwikkelen (kwalificatie
'verkleuring': zwak, matigzwak enmatig).

2.2.3 Benadering vanuit landbouw
DeBenaderingvanuitdelandbouw isgerichtophetontdekkenvanalgemeneagrarischeontwikkelingen.Deverschillendekoerskleurenvormenniethetstartpuntvandeanalyse.Omdezereden
isdegemiddelde landelijke groeigekozen alsbasis voor deberekening van derelatieve groei.
Inandere woorden, groeicijfers zijn afgezet tegen de gemiddelde landelijke groei.
Voor degebiedsindeling wordt gebruik gemaakt van de Koersbepaling. Opdie manier ishet
mogelijk deuitkomstenvandeBenaderingvanuitdelandbouwtevergelijken metdeuitkomsten
van deBenadering vanuit deKoersbepaling. Strikt genomen zou vanuit een methodologisch

Demediaan isdescorewaardeenehelft vanallescoresbovenendeanderehelft onderligt.
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oogpuntdevoorkeurmoetenuitgaannaargebiedsindelingendiezijngebaseerdopeenhomogene
landbouwkundige structuur. Hierwordt gekozenvoor eenpragmatische oplossing.
OvereenkomstigmetdeBenaderingvanuit deKoersbepaling, wordt bij deBenaderingvanuit
delandbouwgetrachtdeinformatie uitdegeselecteerdevariabelentebundeleninéénsamenvattendevariabele.Deontwikkelingen diebij degeselecteerde variabelen worden geconstateerd
(ziehoofdstuk 4)vertoneneendiversbeeld.Omeenomvattend overzichttekrijgen, wordtmet
behulpvandestatistischeclusteranalysenagegaaninwelkegebiedenzichvergelijkbare ontwikkelingen voordoen.
Clusteranalyseiseenstatistischetechniek,diewordttoegepastbijhetordenenvandata.Daarbij
worden dewaarnemingen uitgezet alspunten in een meerdimensionale ruimte enworden de
puntendiedichtbij elkaarliggeninéénclustersamengenomen.Dewaarnemingen wordendan
ingedeeld ingroepen opbasisvan overeenkomst in kenmerken.
Erzijnverschillendealgoritmenmogelijk omtoteenclusteroplossingtekomen.Zobestaatde
mogelijkheid omvanuiteenoorspronkelijke tweedelingeensteedsverdergaande verfijning na
testrevenwaardoorhetaantalclusterstoeneemt.Eenandere mogelijkheid isdatvoorafwordt
aangegevenhoeveelclustersmenwenst.Vervolgenswordthierbij demeestoptimale verdeling
gezochtvandewaarnemingenoverdegroepen.Inditonderzoekishetlaatstgenoemdealgoritme
gebruikt (procedure QUICK CLUSTER vanhet statistisch pakket SPSS).
De clustertechniekisinhetverledeneerdertoegepastvoorhetgroeperenvangebiedenopgrond
vanstatistischevariabelen,maarnognietvoorgroeperingvangebiedenopgrondvanontwikkelingen.Eerderetoepassingen,onderanderebij hetCentraal BureauvoordeStatistiek, hebben
veelalbetrekkinggehadopzogenoemdeLandbouwgebieden,terwijlhethiergaatomdegroeperingvan koersgebieden.

2.3

Keuze informatie-bron

Bijdekeuzevanhet data-bestand zijn twee aspecten aan deorde,namelijk hetsoortbestand
endetijdsperiode.
Voorwatbetreft hetsoortbestandisgebruik gemaakt vanhetoriginele bedrijvenbestand van
de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Debeschikking over
individuelebedrijfsgegevens maaktehetmogelijk degegevensteaggregerennaar willekeurige
gebiedsindelingen, inditgevaldekoersindeling.Daarnaastbiedtditbestandtijdens deanalyse
hetgrotevoordeelvancontrolevanberekendecijfers dooreenvergelijkingvandezecijfers met
deofficieel doorhetCBSgepubliceerdeLandbouwstatistiek.Voorhetgebruikvanhetbedrijvenbestand istoestemmingverkregen van zowel hetMinisterie vanLandbouw,Natuurbeheer en
Visserij alsvanhetCBS.
AlsanalysepenWeisgekozenvoordeperiode 1987-1992.Dekeusvoor 1987maakthetmogelijk degegevenstevergelijken met eerdere analyses in de 'Ruimtelijke Verkenningen 1992'
(MinisterievanVROM, 1992).Ophetmomentvandestartvanhetonderzoek (eind 1993)was
CBSLandbouwtellingsbestand van 1993nognietbeschikbaar. Daarom isalseinddatum voor
het onderzoek gekozenvoor 1992.
Bijdebewerkingvandegegevenszijndiverseregelstoegepastomtevoorkomendatindividuele
bedrijven indeanalyse-resultaten kunnen worden herkend.
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3 Benadering vanuit Koersbepaling

3.1

Algemeen

In hoofdstuk 2 isaangegeven dat deontwikkelingvan delandbouw optweemanieren wordt
gevolgd:aandehandvanvariabelen diezijn ontleend aandeKoersbepaling vandeVinexen
aandehandvaneenaantalalgemeenbelangrijke landbouwkundigevariabelen.Indit hoofdstuk
wordtdeBenaderingvanuitdeKoersbepalinguitgewerkt.Voorelkekoerskleurworden hierbij
deonderstaande vier stappen doorlopen (zie ookfig.3).
Koersbepaling

Groene koers

Gele koers

+
Keuze
variabelen

Meting
variabelen

Bruine koers

Blauwe koers

i

T

- produktie-lntensitett

- aandeel intensief

- produktie-intensitelt

- aandeekjrondgebonden

- aandeel cultuurgrond

- bedrijfsomvang

- bedrijfegrootte

- bedrijfsomvang

- produktie-intenslteit

- aandeel nevenberoep

situatie

ontwikkeling

situatie

ontwfckeling

situatie

ontwfckeling

situatie

1987

na 1987

1987

na 1987

1987

na 1987

1987

lo.v. regio

ontwikkeling
na 1987
t.o.v. regio

t.o.v. regio

Lo.v. regio

X
Beoordeling

-sterk

-sterk

-sterk

-sterk

- minder sterk

- minder sterk

- minder sterk

- minder sterk

Fig. 3.SchematischeweergavevandeBenaderingvanuitdeKoersbepaling.

1. Eerst zijn devariabelengekozen, dierelevant zijn voor debetreffende koerskleur. Voor
dekeuzevan dezevariabelen iszonauwmogelijk aangesloten bij detekstvan deVinex.
Hiervoor iseenuittrekselvandeVinexgemaaktmet deteksten diebetrekkinghebben op
delandbouwkundigekantvandenagestreefde ontwikkeling.InAanhangsel2zijndezeuitspraken bijeengebracht.
2. Vervolgenswordtvoordezevariabelennagegaanwelkeontwikkelinggebiedenhebbendoorgemaakt,enwathun uitgangssituatiein 1987was.Voor deontwikkeling isniet gekeken
naardeabsolutewaardevandevariabelen,maarnaardewaardeten opzichtevan deregio
waarin eenkoersgebied ligt.Inhoofdstuk twee isdeze keuze toegelicht.
3. Indederdestapwordenperkoersdesituatievariabelen omgezetineenoordeeloverdeuitgangssituatie in 1987endeontwikkelingsvariabelen ineen oordeel overdematevan ontwikkeling.
Voordebeoordelingvandeuitgangssituatiewordtgeteldhoeveelvariabeleneenhogewaardehebbenaangenomen. Daarvoor moet eerstworden bepaald wanneer een afzonderlijke
variabelehoogscoort.Descoresvanafzonderlijke variabelenzijnhooggenoemd alszetot
dehoogste50procentvanallescoresenlaagalszetotdelaagste50procentvanallescores
behoren. Voordevolledigheid wordt opgemerkt datvoor demeestevariabelen eenhoge
scoresamenvaltmeteenhogewaardevoordeuitgangssituatieterwijlvoorsommigevariabeleneenhogescoresamenvaltmeteenlagewaardevoordeuitgangssituatie.Ditis afhankelijk
van degewenste ontwikkelingsrichting van eenvariabele binnen eenkoers.
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Na het bepalen van de score per afzonderlijke variabele kan voor elke koerskleur geteld
wordenhoeveelvariabelenpergebiedhoogscoren.Voordekoerskleuren mettweegeselecteerdevariabelen kandezetelling leidentot hetoordeel zwak (0variabelen scoren hoog),
matig(1variabelescoorthoog)ofsterk (2variabelen scoren hoog). Voor de koerskleuren
metdriegeselecteerde variabelen isdit:zwak (0),matigzwak (1),matig sterk (2)of sterk
(3).
Ookvoordebeoordelingvandeontwikkelingna1987zijneerstdescoresvoor afzonderlijke
variabelen beoordeeld:zezijnhooggenoemdalsersprakeisvangroeienlaagalsersprake
isvanafname. Ookhierdeopmerkingdatvoordemeestevariabelen eenhogescoresamenvaltmetgroei,maardatvoorsommigevariabeleneenhogescoresamenvaltmeteenafname.
Netalsbij hetbeoordelen vandeuitgangssituatie isgeteldhoeveel variabelen hoogscoren.
Afhankelijk van het aantal variabelen zijn dedaarbij toegekende kwalificaties: zwak(0),
matig(1)ofsterk (2),danwelzwak(0),matigzwak(1),matig sterk (2) of sterk (3)toegekend.
4. Na de beoordeling van de situatie in 1987en deontwikkeling na 1987afzonderlijk, zijn
situatieenontwikkelinggecombineerd.Bijhetcombinerenzijn driesoortengebiedenonderscheiden.
Ten eerstedegebieden dieindeuitgangssituatie al insterke matehet karakter van de
betreffende koerskleurhadden.Ditzijn degebieden met devolgende beoordelingvan
deuitgangssituatie:sterkbijtweevariabelen enmatigsterk ofsterkbij drie variabelen.
Tentweededegebiedendiein 1987mindersterkdebetreffende kleuraannamen,maar
waardeontwikkelingovereenstemt metdenagestreefde koers.Dezegebieden hebben
als beoordeling:
voordeuitgangssituatie zwakofmatigbijtweevariabelen enzwak ofmatigzwak
bij drie variabelen;
voordeontwikkelingsterkbijtweevariabelenenmatigsterkofsterkbijdrievariabelen.
• Tenderdedegebiedendiein 1987inmindersterkemateeengroen,geel,blauwofbruin
karakterhaddenendiezichookna 1987nietduidelijk indierichtinglijkenteontwikkelen.Dezegebieden hebben als beoordeling:
voordeuitgangssituatiezwakofmatigbijtweevariabelen enzwak ofmatigzwak
bij drie variabelen;
voordeontwikkelingzwakofmatigbijtweevariabelen enzwakofmatigzwak bij
drie variabelen.
Deze procedure impliceert dat de oordelen over sterk of minder sterk karakter een relatieve
betekenishebben.Deuitspraken overgebieden indevolgende paragrafen geven dusniet aan
ofdegebiedenwelofniet opkoersliggen,maarofdegebiedenmeerof'minder opkoersliggen.
Dezeprocedure isgevolgd omdatdeKoersbepalinggeenhandvatten biedt voor het aanleggen
van absolute normen waaraan degeselecteerde variabelen moeten voldoen.
Debeschrijvingvandeontwikkelingenindeverschillendegebiedengebeurtperregio.Denamen
van dekoersgebieden binnen deregio's staan vermeld inAanhangsel 3.

3.2

Ontwikkeling Groene Koers

Keuzevariabelen
Indekoersgebiedenmeteengroenekleurisdefunctie natuurrichtinggevend.HetgaatomgebiedenbinnendeEcologischeHoofdstructuur (EHS)dievooreengrootgedeelteuitbos-ennatuurgebieden bestaan ofwaar geen redelijke kans bestaat voor het combineren van landbouw en
natuurvanwegedeintensiteitvandelandbouw.IndeVinex-tekst(MinisterievanVROM, 1993)
wordtgesteld datdeintensiteitvandelandbouw indeGroene-Koersgebieden laagdientte blijven(zieookAanhangsel 2).Ofditwerkelijk heeft plaatsgevonden wordtnagegaan aandehand
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van devariabele:
produktie-omvangperoppervlakte cultuurgrond (nge1 perha).
Striktgenomenheeft dengealleenbetrekkingopdeeconomischeomvangennietopde fysieke
omvangvandeproduktie.Vooreenglobalebenaderingalsdezestudiemagwordengesteld dat
in grote lijnen de produktierichtingen met een grotere economische omvang per hectare ook
fysiek genomen intensiever zijn.
Detweedevariabeleheeft betrekkingopdeoppervlaktecultuurgrond. DeEcologische Hoofdstructuurwordt voor eenbelangrijk deelviaaankoop gerealiseerd. Dat wordtgevolgd aande
handvan:
deoppervlaktecultuurgrond(ha)tenopzichtevandetotaleoppervlaktevaneenkoersgebied.
Waddeneilanden
OpalleWaddeneilanden wasdeproduktie-omvangperhectarein1987laag(fig. 4).Alleen op
Ameland enindeDuinenvan Texel isdeze sterktoegenomen (fig. 5).
Het aandeel cultuurgrond wasin 1987 laag opalle
Waddeneilanden (fig. 6) enis,behalve op Ameland,
nadien ook laaggebleven (fig. 7).
Ondanksdeverschillenhebbenalleeilandentoch een
sterkgroen karakter (fig. 10).
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Fig. 4.Produktie-intensiteit (nge/ha cultuurgrond)
Groene-Koersgebieden in 1987.

Fig.5.Groeiproduktie-intensiteit (nge/ha cultuurgrond)
UO.V. deregionale groei in Groene-Koersgebieden
1987-1992.

Noorden
InhetnoordenbevindenzichzesGroene-Koersgebieden. Deproduktie-omvang perhectare was in 1987
voor al deze gebieden ongeveer gelijk (fig.4). In
Linde/VledderdiepenRuinen isdeproduktie-omvang
perhectaresindsdiensterkergegroeiddanhetregionaal
gemiddelde,terwijl inderestvandegroene gebieden
de groei van deproduktie-omvang per hectare onder
het regionaal gemiddelde isgebleven (fig. 5).
In de Groene-Koersgebieden inhet noorden was het
aandeel cultuurgrond in 1987 vrij hoog (fig. 6). Het
aandeel van de cultuurgrond isinRuinen en de Kop
vanOverijssel ennatuurlijk inhet Lauwerszeegebied
minder sterk gedaald danhetregionaal gemiddelde
(fig. 7).
Samengevatwarenin 1987demeesteGroene-Koersgebiedeninhetnoordenalduidelijk groen(fig. 8).Vooral
de Drentse AaenDuurswold zijn verder vergroend
(fig.9).Demeestegebieden hebbendanookvanwege
uitgangssituatie en/ofontwikkelingen een sterk groen
karakter (fig. 10).
Oosten
InhetOostenliggendeGroene-KoersgebiedenVeluwe,
Dal Hierdense beek, Overijsselse Vecht en Gelderse
Poort. Op deVeluwe en inhet Dalvan de Hierdense
Beek was deproduktie-omvang per hectare in1987
redelijk hoog voor een Groene-Koersgebied (fig.4).
AlleenindeGeldersePoortisdeproduktie-omvangper
hectarena 1987toegenoment.o.v.hetregionaalgemiddelde (fig. 5).

nge staatvoor nederlandsegrootte eenheid. Het iseen maatvoordeeconomische omvangvan landbouwactiviteiten.
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Het aandeel cultuurgrond was op de Veluwe en in het
Dal van de Hierdense Beek laag in 1987 (fig. 6). In alle
gebieden behalve de Overijsselse Vecht is dit aandeel
sinds 1987 verder afgenomen (fig. 7).
Vanwege dehoge produktie-omvang perhectare waren
in 1987 de Veluwe en het Dal van de Hierdense Beek
maar matig groen (fig. 8).Ze zijn wel duidelijk verder
vergroend (fig. 9). Het resultaat is dat alle GroeneKoersgebieden in het oosten ofvanwege de uitgangssituatie of vanwege de ontwikkelingen een sterk groen
karakter hebben (fig. 10).
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Fig. 6. Aandeel oppervlakte cultuurgrond (ha) in (iroeneKoersgebieden to.v. de totale oppervlakte van deze
gebieden in 1987.
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Fig. 7. Groei aandeel oppervlakte cultuurgrond (ha) to.v.
de regionale groei in Groene-Koersgebieden 19871992.

~^J

Fig. ti. Mate van 'groenheid' in Groene-Koersgebieden
1987.
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Midden-Nederland-west
De Vechtplassen, de Venen, Wassenaar, de Hollandse
Duinen en de Biesbosch zijn de Groene-Koersgebieden
vanMidden-Nederland-west.In 1987was deproduktieomvang per hectare in de meeste gebieden redelijk
hoog, zeker voor een Groene-Koersgebied (fig. 4). In
de meeste gebieden is na 1987 de produktie-omvang
per hectare licht achtergebleven bij het regionaal gemiddelde (fig. 5).
Het aandeel cultuurgrond lag in De Venen hoger dan
in de andere gebieden (fig. 6).In ongeveer de helft van
de gebieden is dit aandeel na 1987 afgenomen ten opzichte van het regionaal gemiddelde (fig. 7).
De Vechtplassen, Beesd en de Biesbosch hebben een
sterk Groene-Koerskarakter op basis van de situatie in
1987.De Hollandse Duinen en de Venen zijn vanwege
de ontwikkeling na 1987 duidelijke Groene-Koersgebieden. In de overige gebieden ishet Groene-Koerskarakter minder duidelijk (fig. 10).
West-Brabant
Inde Zoom was in 1987de produktie-omvang per hectare lager en het aandeel cultuurgrond veel kleiner dan
in het Dal van de Mark (fig. 4 en fig. 6).
In beide gebieden is de produktie-omvang per hectare
sterker gestegen dan in de regio (fig. 5). Het aandeel
cultuurgrond isin Zoom sterker gedaald dan het regionaal gemiddelde en inhet Dal van de Mark wat minder
sterk gedaald (fig. 7).
Het Groene-Koersgebied in de Zoom is groener van
karakter dan het Dal van de Mark (fig. 10).
Midden-Nederland-oost
Groene-Koersgebieden in Utrecht zijn de Heuvelrug
en het Langbroek. De overige Groene-Koersgebieden
inMidden-Nederland-oost liggen inBrabant en in Limburg. Deze zijn ten opzichte van de Utrechtse gebieden
anders van karakter. Het gaathiervooral om beekdalen.
De produktie-omvang per hectare was in 1987 in de
Utrechtse gebieden vrij laag, en in de Brabantse en
Limburgse Groene-Koersgebieden vrij hoog (fig. 4).
Deproduktie-omvang perhectare isin demeeste gebieden, met uitzondering van de Peelvenen en het Langbroek, sterker gedaald dan het regionaal gemiddelde
(fig- 5).

