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Inleiding
Eigenlijk alvanafde80-erjaren (landbouwcrisis)vande
vorigeeeuwisonzelandbouwsector zichmeerenmeergaanrichten
opdevoortbrengingvandierlijkeprodukten.Vooraldelaatste
decenniaisditprocesineenzeersterkestroomversnellinggeraakt.Enheteindvandegroeilijkt-niettegenstaandedenaderingvanverzadigingsplafondsopde (vaakbuitenlandse)afzetmarkten-voorlopignognietinzicht.
Bijgebrekaaneigengrondmoestdezeontwikkelingwelgepaardgaanmeteensteedsvolumineuserwordendeinvoervanbuitenlandsegrondstoffen.
Devraagrijstdan,hoesterkonzeeigenvoorzieningdaarmee
ophetbuitenland isgaanleunen.Zoudenwe,metonshuidigeeigen
bouwplan,überhauptnogkunnenoverleven?Enwatzoudenwedante
etenkrijgen?
Inhetonderstaandezalgetrachtworden,aandehandvaneen
korteschetsvandeontwikkelingvandevoorzieningsbasissinds
devijftigerjaren,eenantwoordopdezevragentegeven.

De landbouw en "Rotterdam"
Naasthetverzekerenvaneenredelijk inkomenaanhendiein
delandbouwsectorwerkzaamzijn,isookhetwaarborgenvande
voedselvoorziening-tegenredelijkeprijzen-doordejarenheen
éénvandehoofddoelstellingenvanhetNederlandselandbouwbeleid
geweest.
Kreegvlaknadebezettingsjarenvooraldelaatsteprioriteit,gaandewegkwamdeinkomensdoelstellingweermeeropdevoorgrondinhet"strevennaareenmaximalebijdragevandeagrarische
sectoraandenationaleeconomie".
Ditleiddeero.a.toe,datonzelandbouwproduktie zichin
toenemendemateopdeexportmarkt isgaanrichten.
Bijdevoortbrengingvaneenaantalveelgevraagdeprodukten
blekenwij,dankzijeenaantal"natuurlijke"voordelen,debuitenlandseconcurrentiegoedaantekunnen.Eénvandievoordelen
isdegeografischeligging.
JuistinhetdichtbevolkteNederlandwasenislandbouwgrond
eenschaarsartikel.Datonzelandbouwdesondankstoteenvande
grootstenetto-exporteurs inEuropakonuitgroeien,dankenwemedeaandeuniekeliggingvanNederlandpaltussen-en,dankzij
delagekostenvanbuiktransport,eigenlijkvlakbij-deoverzeese
landbouwgebiedenendeWest-Europeseconsumptiecentra."Rotterdam"
bracht,alsgrootsteoverslag-enstapelplaatsinWest-Europa,

groteoppervlaktenbuitenlandselandbouwgrondbinnenhandbereik,
envuldedaarmeedeeigen (beperkte)grondbeschikbaarheidaan.
Hoevreemd lietopheteerstegezichtookmogelijken,Nederlandheeft/.oeencomparatiefvoordoe!verkregenbijdevoortbrengingvanhijuitstekgrondEXTENSlEVE (wantgraanvragende)
Produkten:varkensvlees,pluimveevlees,eierenen-viahetkrachtvoer-melk.Dit,ondanksdebeperkingendiedetoevoervaneen
aantaloverzeeseproduktenopde.EG-marktondervindt.
Voeranderebelangrijkeexportproduktenligthetcomparatief
voordeelbehalveindet.g.v.dezeindirectegrondbeschikbaarheid
verminderdeconcurrentiemetanderegewassen (zomaaktgraaninvoerextraruimtevrijvoordeteeltvanhakvruchten)ookinanderefactoren:dedirectenabijheidvanconsumptiegebieden(groenten),beschikbareinfrastructuur (handeisapparaat),kwaliteitvan
deteelt (aardappelen),etc.

Voorzieningsbalansen
Inhoeverrecomparât!evevoordelenzijnuitgenutblijktdirectuitdevoorzieningsbalansendiejaarlijksvoordeprodukten
vandediverselandbouwtakkenwordenopgesteld.
Voorhetgemakevenuitgedrukt intelerswaardewasonzezelfvoorziening in 1976metveehouderijprodukten 181%,metgroenten
enfruit 110%(alleengroenten202%)enmetakkerbouwprodukten
61% (aardappelen 206%).
Zoalsopgemerktwordendevoorzieningsbalansenopgesteld
voor (groepen)landbouwprodukten.Tussendeproduktenwordtverdergéénonderscheidgemaaktnaardefasevanveredeling.Aande
handvandebalansgegevenskandaaromnietzondermeerwordenafgeleidinhoeverreonzevoorzieningmetdediverse-vooraldierlijke-voedingsmiddelenvanbuitenlandseaanvoerafhankelijkis.
Gezienhetbovengesignaleerdeberoepvandeveehouderijsectoropdetoevoervanbuitenlands conversiemateriaal (deveehouderijismetnu73%vandeproduktiewaarde en65%vandetoegevoegdewaardevandetotaleagrarischesector-excl.deopengrondstuinbouw-hetgezichtvanonzelandbouw),steltzichde
vraagofookmetdehuidigeproduktiestructuurnogvoldoende
EIGENbasisaanwezigisombijeenonverhoopteverbrekingvanhet
externeverkeerdevoorzieningmetlevensmiddelentewaarborgen.

Voorzieningsbasis
Laten weinhetvervolgvanditbetoogdetuinbouwprodukten
buitenbeschouwing-indevoorzieningmetmacro-nutriënten(koolhydraten,vettenenproteïne)spelenzijslechtseenondergeschikterol-danmondte.e.a.uitindevraagvoorwelkdeeldevoor-

ziening met dierlijke voedingsmiddelennog berust op het gebruik
van inheems conversiemateriaal, enwelke bijdrage de Nederlandse
akkerbouw nog levert indeverzorging met de belangrijkste plantaardige 1evensmiddelen.
Voor deverschillende takkenvan veehouderij heeft hetbinnenlands aandeel inde totalevervoedering zich alsvolgt ontwikkeld:
% voederenergie uitbinnenlandse produktenin:
1956
melkveehouderij
stieren- enkalvermesterij
varkenshouderij
legpluimveehouderij
slachtpluimveehouderij

rond 1976

89

74

89

51

32
46
46

veehouderij totaal

12
10
8

77

54

Bron:berekend naar gegevens in:
- Jaarstatistiek voor deVeevoeders (MvL), div.jrg.
- Verslag over deLandbouw 1956,
- Jaarverslag Produktschap voorVeevoeders, 1956.
Duidelijk blijkt hieruit,dat debinnenlandse basis van de
veehouderijprodukties indena-oorlogse tijd aanzienlijk isverschraald. Opbasis vanhet cijfermateriaal inbovengenoemde bronnenvalt teberekenen datwij op ditmoment naast de door ons
zelfvoortgebrachte voedermiddelennog een equivalent van rond
4.000.000Amerikaanse ha gerst jaarlijks aan onze produktiedieren
opvoeren!
Tegenover deze,voor devoorziening minder gunstige,ontwikkeling staat echter,dat een toenemend deel van deproduktie van
demeesteveehouderij-sectoren naarhetbuitenland werd afgezet:
Waardevan denetto-export als %van de
bruto-produktie (telersprijzen)
.

1956

melk (produkten)
rund- enkalfsvlees
varkensvlees
eieren
pluimveevlees

42 ,
23
57
82

veehouderij totaal

34

Bron: voorzieningsbalansen.

1_976
51
25
52
44
72
46

Ue binnenlandse basis van de 1evensmi.dde1enverzorging
Waareendalend inheemsvoederaandeelgepaardgaatmeteen
sterkeregerichtheidopdeexportmarkt,ondergaatdeeigenbasis
vandebinnenlandseverzorgingmetdierlijkelevensmiddelende
invloedvantweetegenstrijdigekrachten,metalsmogelijkresultaat,datdezebasispersaldoonverletblijft.
Vermenigvuldigenwedevoortbrengingvandeonderscheiden
veehouderijsectorenmetderespectievelijke inheemsevoederaandelen, danlevertdeconfrontatiemetdeconsumptiecijfershetvolgendebeeldvande"werkelijke"zelfvoorzieningmetdierlijke
Produkten:
%voorzieningsbasisvoordierlijkevoedingsmiddelenin:
1956
melk(produkten)
rund-enkalfsvlees
varkensvlees
eieren
pluimveevlees

132
92
47
302
237

1976
162
85
28
23
27

Bron: eigen berekeningen.
Het spel v a ndegenoemde krachten blijkt dand evoorzieningsbasis voor alle veehouderijprodukten met uitzondering v a ndemelk
(produkten)persaldo tehebben versmald. E nwel hetmeest drastisch voor de produkten van depluimveehouderij. In tegenstelling
tot desituatie bij deandere produkten heeft de voortbrenging
van pluimveevlees eneieren zich relatief méér opdebinnenlandsedan opdebuitenlandse consumentgericht...erwerd dusslechts
aan éën kant,enweldenegatieve,a a s d evoorzieningsbasis getrokken.
Hoe heeft zichn udeeigen basis v a ndeverzorging m e tplantaardige voedingsmiddelen ontwikkeld? Voor debeantwoordingv a n
deze vraag geven de "normale" voorzieningsbalansen wel eenv o l doende gespecificeerd beeld:
% voorzieningsbasis voor plantaardige voedingsmiddelenin:
1956
graanprodukten
suiker
plantaardige,oliën/vetten
idem,plusboter
aardappelen
peulvruchten
Bron:voorzieningsbalansen.

25
80
3
26
162
329

1__6
52
152
4
38
228
100

Devoorzieningsbasisvoorplantaardigevoedingsmiddelen
toont,integenstelling totdievoordierlijke-,oppraktischallefronten-metpeulvruchtenalsenigeuitzondering-eenforse
verbreding.Metnamebijdevanhakvruchtenafkomstigelevensmiddelen,metreedsin 1956eensterkebasis,isditwaarneembaar.
Opvallend isookdeverdubbelingvandeeigenbasisbijde
voorzieningmetgraanprodukten.Temeer,waarhetgraanareaal
sinds 1956metmeerdandehelftblijkttezijningekrompen'.Deze
inkrimpingbetrofechteralleendevoedergranen (roggeenhaver,
metnameopdezandgronden),terwijlhettarwe-areaaloppeil
bleef.Hetisdanvooraldesterkeverhogingvandeha-opbrengsten
geweestdie,incombinatiemetdesinds 1956opgetredendalingin
hetbinnenlandsconsumptiefverbruikvangraanprodukten (-11%),
eenpositieveinvloedopdevoorzieningsbasisheeftgehad.Voor
deandereplantaardigeprodukten-weermetuitzonderingvanpeulvruchten-tradoverigenseenstijgingvanhetconsumptiefverbruikop.

Het hier-en-nu dieet in crisistijden
Hebbenweonsaldusinvogelvluchteenindrukverschaftvandesterkeenzwakkepuntenvanonzebinnenlandsevoedselvoorziening,dan
kunnenv/eonsnuafvragenofwebijdehuidigeinrichtingvanonzeagrarischewinkelnogwelgenoegeigenvoortbrengselen inde
rekkenhebbenstaanomeenonverhooptestagnatieindeaanvoer
vanbuitenaf tekunnenoverleven.
Zijnwebereidhettekortaanvlees,eieren,broodensmeervetdoorextraverbruikvanmelk(produkten),suikerenaardappels
tecompenseren,danzouonsdieeteralsvolgtkunnengaanuitzien:
Nettoconsumptievaninheemsvoortgebrachtevoedingsmiddelen:
kgpercapitaperdag
brood(graan)produkten
suiker
smeervetten
aardappelen
peulvruchten
melk(produkten)
rundvlees
varkensvlees
pluimveevlees
eieren

0,119
0,172
0,031
0,504
0,005
1,290
0,046
0,021
0,004
0,006

Kcal

gr.eiwit
269
688
229
428
143
673
127
77
7
9
2.650

Bron:eigenberekeningen.

9,4
-

10,1
1,1
43,5
8,2
2,9
0,8
0,8
76,8

Alleenrekeninghoudendmetdecalorieën-enproteïnen-behoeftenlijktdevoedselvoorzieningmetditdieetruimgewaarborgd.Temeer,alsbovendiendemogelijkheid bestaatdeinvorenstaandecijfersbuitenbeschouwinggeblevenfabrieksaardappel-en
brouwgerstproduktiegeheelvoorvoedingsdoeleindenaantewenden
endegraanproduktenzoveelmogelijkopvolkorenbasis tebereiden.
Alshetmoetisookdehuidigeagrarischewinkelduszeker
instaatdelegerekkenmetinheemseproduktenoptevullen.
E.e.a.bevestigtdereedsuiteerderemodelberekeningen 1)
naarvorengekomenconclusie,dathetNederlandseproduktiepotentieelbijzondergrootis.

Andere perspectieven
Waarom,tenslotte,zijndandezemodelberekeningenüberhaupt
uitgevoerd,alstochookindezekortevogelvluchtditpotentieel
zichtbaarkanwordengemaakt?
Deredenis,dathetconsumptie-enproduktiepatroonopbasisvandehuidigeinrichtingvoorautarkischeomstandighedenverrevanoptimaaltenoemenis.
Geenconsumentzalergenoegenmeenemendatminstenseen
zesdevanzijncaloriebehoeftenuitaardappelenmoetwordengedekt (doorinschakelingvanfabrieksaardappelenzoudezelfvoorzieningzelfskunnenwordenopgevoerd tot423%!!),enliefst26%
uitsuikerwerk.WelevenimmersnietmeerindetijdvanVanGogh,
enalledagenvanhetjaarhetheerlijkavondjebelevenisook
nietalles.
Endusisautomatischookdelandbouwnietoptimaal.
Duidelijk isdan,datdeveiligstellingvandevoedselvoorzieningincrisistijdenzich,althansoplangeretermijn,moet
richtenopeenSTRUCTURELEaanpassing.Isdecrisisonverhoopt
vanlangeduur,danzaldevoorzieningsbasismoetenwordenomgebogeninderichtingvan:
-eenvoedingstechnischevenwichtigengezond levensmiddelenpakket
-datwordtvoortgebrachtopeenwijze,waardeschaarsemiddelen
zoefficiëntmogelijkzijnaangesproken.
Eendergelijkevraagstellingkanalleenmodelmatigworden
beantwoord ....
Hierwordtaangewerkt.....

1)Deresultatenvandezeberekeningen-voordeachtergrondwaarvanwordtverwezennaarLEI-nota236-zijntotnutoealleen
internverspreid.
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