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In de «Visie Stadslandschappen» (VSL) schetst het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij een visie voor de stadslandschappen in Nederland.
Stadslandschappen zijn gebieden die onder stedelijke invloedssfeer staan.

De visie die LNV hier ontvouwt, is de zogenoemde «stadslandschappenbenadering». Het doel ervan is de kwaliteit van de stadslandschappen te
verbeteren en de ruimte beter te benutten. Dat betekent dat bij planning en
beleid moet worden gezocht naar een evenwicht tussen verschillende eisen en
functies: economische eisen, ecologische en esthetische eisen, en de functies
wonen, werken, recreatie, verkeer en vervoer.

van deze visie wijf LNV een bijdrage leveren aaXde discussie over een nieuwe
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verhouding timen stad en land.

De «Visie Stadslandschappen» bestaat uit een hoofdrapport waarin
de algemene benaderingswijze uiteen wordt gezet en een zestal
themarapporten met «groene strategieën». Voor u ligt het themarapport «Stadslandbouw» dat gaat over de betekenis die verschillende
vormen van landbouw kunnen hebben in het stadslandschap.
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pul In de relatie tussen stad en land is ook de landbouw van betekenis. Wat moeten
De uitdaging: landbouw in het we ons voorstellen bij de rol die landbouw kan spelen in hel stadslandschap?
stadslandschap Daarop gaat dit themarapport in.
Landbouw in het stadslandschap heeft tal van voordelen; zowel voor de
stad als de landbouw zelf. Hij kan een bijdrage leveren aan een goed
functionerende stad. Landbouw kan delen van de groene ruimte in het
stadslandschap beheren, recreatiemilieus verschaffen en een positieve
bijdrage leveren aan de stedelijke ecologie.
Het omgekeerde geldt ook: de stad kan een bijdrage leveren aan een goed
functionerende landbouw. De stad betekent bijvoorbeeld een bron van
arbeidskrachten, een afzetmarkt en aansluiting op stedelijke netwerken
(van transport, energie enzovoort).
Er kan dus sprake zijn van synergie tussen landbouw en stad: juist de aanwezigheid van agrarische en stedelijke functies in één gebied kan een positieve
uitwerking hebben op de kwaliteit van het stadslandschap, in economische,
ecologische en esthetische zin (zie bijvoorbeeld de studie «Organiseren van
kwaliteit» [lit.3OJ). Het is een uitdaging voor de ruimtelijke planning in stadslandschappen, om dit proces van kwaliteitsbevordering in gang te zetten.
Tegelijk moeten we ons realiseren dal stad en landbouw elkaar ook nadelig
kunnen beïnvloeden. Wanneer verstedelijking dreigt, kan dat verlammend
werken op de agrarische activiteit (bijvoorbeeld doordat investeringen achter-
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Afbakening
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h e l onderwerp

wege blijvenl, en de landbouw kan bijvoorbeeld door stankoverlast aanleiding
geven tot milieuhinder. Ook het oplossen van deze problemen vormt een
uitdaging voor de planning.

l_2
Afbakening van het onderwerp

High-tech

landbouw

Praten over de landbouw doel geen recht aan de grote verschillen die er
bestaan tussen agrarische bedrijven. Er zijn verschillende bedrijIstakken (zoals
glastuinbiuiw, varkensmesterij, melkveehouderij), verschillende bedrijfsstijlen
(bijvoorbeeld: gecomputeriseerd, traditioneel, als hobby) en verschillende
landboLiw-naluur-relalies (bijvoorbeeld: milieubelastend, boeren met natuur,
biologisch).
Binnen al deze verschillende categorieën kan iedere boer bovendien een
eigen verhouding hebben tot de verstedelijking: hij kan op de stad gericht
zijn (bijvoorbeeld door rechtstreeks produkten te verkopen aan burgers), maar
ook afwijzend staan ten opzichte van de stad (bijvoorbeeld omdat hij de stad
als bedreiging ervaart).
In feite bestaat er dus een zeer grote diversiteit in landbouwbedrijven. Ten
behoeve van de inzichtelijkheid van dit rapport beperken we ons echter tot
vier soorten. We hanteren de volgende globale indeling:
kigh-ieck landbouw (hoge stoffeninput, hoge kennis- en kapitaalinput,
veel techniek, vaak niet of nauwelijks grondgebonden);
gangbare,grondgebonden landbouw (diep ontwaterd, sterk bemest, tamelijk
kennis- en kapitaalintensief; tegenwoordig ook; meer aandacht voor
natuur en milieu);
biologische of aangepaste landbouw (minder milieubelastend, landschapsbeschermend, soms gericht op bereiken van natuurwaarden, soms
kennis- en kapitaalintensief);
landbouw in deeltijd of als hobby (kleinschalig, extensief).
Elk van deze vier landbouwtypen kan het karakter aannemen van stadslandbouw. Daarmee bedoelen we een vorm van landbouw die is aangepast
aan de nabijheid van de stad. Een dergelijke aanpassing kan gerichi zijn op:
bet gebruik maken van de stedelijke netwerken van vervoer, distributie,
energie, kennis, afval etc;
het gebruik maken van stedelijke arbeidskrachten;

Biologische of aangepaste landbouw.

Gangbare, grondgebonden landbouw

Landbouw in deeltijd Ü; hobby

1.3

Opbouw van dit rapport

het direct bedienen van een nabije afzetmarkt;
het verschaffen van een aantrekkelijke recreatie- en woonomgeving
(in ecologische en esthetische zin);
het vergaren van neveninkomsten in de stedelijke sfeer (in de stad of op
het bedrijf).
De wijze waarop een bedrijf zich aanpast, is verschillend voor elk van de vier
genoemde landbouwtypen. In de huidige situatie zijn het vooral de high-tech
landbouw en de hobby-/deeltijdlandbouw die een duidelijke relatie hebben
met de stad en de stedelijke netwerken.
In dit rapport gaan we niet in op die vormen van landbouw die primair zijn
gericht op recreatie of educatie (zoals volkstuinen en kinderboerderijen).
Deze beschouwen we als vormen van openbaar en particulier groen.

[Tjj Hoofdstuk 2 bevat een nadere analyse van de landbouw in het stadslandschap;
Opbouw van dit rapport we stippen kort de historie aan van de relatie tussen de stad en de landbouw,
en preciseren onze karakterisering van de vier landbouwtypen, met name wat
betreft hun relatie met de stad.
In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de ruimtelijke problematiek van de
stadslandbouw. Welke problemen moeten overwonnen worden?
Hoofdstuk 4 bespreekt de mogelijke kwaliteiten die een op de stad
betrokken landbouw zou kunnen opleveren voor de stad en voor de boer.
Belemmeringen, voorwaarden en mogelijkheden voor de combinatie stadlandbouw komen aan de orde.
In hoofdstuk 5 wordt tenslotte aangeduid op welke wijze vanuit overheid en
bedrijfsleven de synergie van stad en landbouw kan worden bevorderd.

2
Landbouw in een sta
een analyse
De historische verhouding tussen stad en landbouw

De ontwikkeling van de In de middeleeuwen, toen tic eerste steden opkwamen, was er een sterk
relatie stad-landbouw contrast tussen stad en land. Het platteland stond voor landbouw; de stad
stond voor handel, markt, verdediging en dergelijke. De maatschappij in stad
en land was volgens verschillende regels opgebouwd.
De s t a d s r a n d z o n e van A m s t e r d a m in de 17e e e u w .
een combinatie van moestuinen en recreatie.

Tegelijkertijd was er ook landbouw binnen de stadsmuren, onder meer
omdat het noodzakelijk was dat de stad zichzelf kon voorzien bij een eventuele
belegering. De landbouw binnen de muren moest, vanwege plaatsgebrek,
intensief zijn. Dit leidde tot het ontstaan van «moestuinen» ten behoeve van
de stedelijke bevolking.
De stadsrandzones buiten de stadswallen kenmerkten zich in 1 7e en
18e eeuw door ondermeer een combinatie van tuinbouw (moestuinen) en
recreatie. De stadsbewoners waren voor vers voedsel en recreatie op deze
stadsrandzones aangewezen; er waren immers weinig vervoersmogelijkheden.
Latere stedelijke groei in de 19e eeuw leidde tot intensieve tuinbouw bij de
stad. Deze tuinbouw was van de stedelijke concentraties afhankelijk voor de
afzet van produkten en voor de aanvoer van organisch materiaal als meststof.
De ontwikkeling van het Westland is bijvoorbeeld te danken aan de
omliggende steden.
De stad betekende voor de landbouw niet alleen aantrekkingskracht
en kans op verdere ontwikkeling. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw
groeiden de industriesteden enorm; die stedelijke expansie begon de landbouw
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De o n t w i k k e l i n g van de r e l a t i e

stad-landbouw

te verdringen. De landbouw kwam ruimtelijk in de knel. Deze ontwikkeling
zet zich tot de dag van vandaag voort.
Naast de groei van de steden en het verdwijnen van de landbouw uit de
directe woonomgeving is er sinds de vorige eeuw nog een ontwikkeling:
de landbouw werd steeds technischer en grootschaliger. Eén van de effecten
van deze ontwikkelingen was, dat de stedeling het zicht verloor op het
functioneren van de landbouw. Al in de vorige eeuw werd dit als een gemis
ervaren; er werden stadsparken aangelegd met elementen uit het agrarische
landschap. Hierin werd de middeleeuwse landbouwsamenleving geïdealiseerd
ten opzichte van de grauwe industriesteden.
— N°2 —

In h e t t u i n s t a d - i d e e v a n H o w a r d h a d d e n s t a d e n l a n d e e n d u i d e l i j k e f u n c t i o n e l e é n r u i m t e h | k e

relatie.

Naar aanleiding hiervan ontstond in Engeland aan het einde van de vorige
eeuw het tuinstad-idee, waarin men het beste van het stedelijke en het landelijke probeerde te verenigen. De grote initiator van de tuinstad was Ebenezer
Howard (lit. 31). In zo'n tuinstad hebben landbouw en stad een duidelijke
relatie, niet alleen ruimtelijk, maar ook functioneel. Een uitgangspunt was
bijvoorbeeld dat stad en ommeland zelfvoorzienend zouden moeten zijn.
Groenvoorzieningen hadden dan ook produktiefuncties. Ook werd onderzocht
hoe verstedelijking met en door de landbouw gefinancierd en gestuurd zou
kunnen worden, en werd de (grond)stoffenbalans tussen het agrarisch en
stedelijk systeem onderzocht.
In Duitsland werd rond de eeuwwisseling het tuinstad-idee verder uitgewerkt
in de Siedlung-beweging van Leberecht Migge (lit. 7). Deze modernistische
landschapsarchitect wilde het stedelijk gebied en het agrarisch cultuurlandschap tot een nieuw geheel smeden en het stedelijk groen voornamelijk
een produktie- en recreatiefunctie geven. Hij maakte zijn ontwerpen op
basis van een evenwichtige (grond)stoffenbalans van stad en landbouw. Hij
bedacht het begrip Stadtlandwirtschaft (stadslandbouw): dicht bij de stad moest
10
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Verkeer:
1 spoorweg
2 tram
3 autobus-verbindingen
4 wandelroutes
Gebouwen:
5 stadskern
6 gebieden met hoogbouw
7 gebieden met laagbouw

De o n t w i k k e l i n g v a n de r e l a t i e

stad-landbouw

Tuinen:
8 ring van huistuinen
9 ring van volkstuinen
10 kern met intensieve tuinbouwbedrijven
Sport en spel:
11 sportterreinen
12 zwembaden
13 schooltuinencomplexen
14 groengebieden

Een S i e d l u n g in F r a n k f u r t m e t een d o o r d a c h t e r e l a t i e t u s s e n v o l k s t u i n e n , i n t e n s i e v e l a n d b o u w
en s t a d s u i t b r e i d i n g .

M i g g e , het g e m e e n t e l i j k e k o l o n i s a t i e p a r k ,
als u i t w e r k i n g v a n de « S t a d t l a n d s c h a f t » .

tuinbouw worden gepland. De landbouw zou dan gebruik kunnen maken
van het organische, stedelijke afval en water als meststof, en zou schoon water,
groenten en (nuts)natuurbeleving aan de stedeling kunnen leveren. Overigens
was deze functionele grondslag ook om praktische redenen noodzakelijk:
parken waren te duur in onderhoud. Het ruimtelijke resultaat noemde Migge
Stadtlandschaft. Het begrip stadslandschap, zoals dat in deze Visie Stadslandschappen wordt gehanteerd, sluit nauw aan bij de betekenis van dit begrip uit
het begin van deze eeuw.
In Nederland zijn de tuinstad- en Siedlungsideeën in deze eeuw op beperkte
schaal en met name op wijkniveau toegepast. Daarbij werd de vorm van de
tuinstad gekopieerd, maar niet de inhoud: aan de functionele verweving van
stad en landbouw werd geen aandacht besteed (uitgezonderd de ontwikkeling
van volkstuinen).

De huidige verhouding tussen stad en landbouw

De verstedelijking heeft geleid tot een verschuiving in de verhouding tussen
stad en land: meer stad (nieuwbouwwijken, bedrijfsterreinen etc.) en minder
land (landbouw en natuur). Bovendien is ook de grens tussen stad en land
diffuus geworden; in het buitengebied zijn veel stedelijke functies verschenen,
van recreatievoorzieningen tot rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het landbouwgebied is onderdeel geworden van het leefgebied van de stedeling; uiteraard is
de stedeling wel op een heel andere manier betrokken bij het agrarische landschap dan de boer, die er zijn brood moet verdienen.
Naast deze fysieke verstedelijking heeft er ook een mentale verstedelijking
plaatsgevonden; door de invloed van mobiliteit, communicatie en media
verschilt de agrarische bevolkingsgroep sociaal-cultureel nauwelijks van de
stedelijke.
Kortom: de stedelijke en de landelijke wereld verschillen steeds minder
van elkaar; zij functioneren steeds meer volgens dezelfde maatschappelijke,
economische en technische wetten.
11
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Caravan-opslag rne1 sloperij en Transportondernemingen in een versnipperd landbouwgebied
Bepalen hel hepld

Het chaotische karaktei van de sla
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Na de Tweede Wereldoorlog groeide in Nederland het besef van de zogenoemde stadsrandprobkmatiek. De forse stedelijke groei bracht planologische
onzekerheid voor de boeren in de stadsrandzone met zich mee. Dit leidde er
vaak toe dal ze niet meer investeerden in hun bedrijf, en dal had uiteindelijk
weer tol gevolg dat de landbouw op bepaalde plaatsen gemarginaliseerd werd.
Sieeds meer mensen van liet platteland vonden hun inkomensbronnen buiten
de landbouw, in de stedelijke sfeer.
De ontwikkelingen op de agrarische bedrijven werden steeds meer door
niet-agrarische motieven bepaald (zoals de mogelijkheid inkomen in de stad
of in bijvoorbeeld de recreatie te verwerven) of door sociaal-psychologische
motieven (bijvoorbeeld gehechtheid aan de boerderij). De uiteenlopende
motieven maakten de landbouw in de stadsrandzone sieeds minder grijpbaar;
hierdoor werd het voor de beleidsmakers steeds moeilijker om ruimtelijke
ontwikkelingen te voorspellen en te beïnvloeden. Daarnaast profiteerde
een bepaalde categorie, bedrijven (onder andere autosloperijen en transportondernemingen) van de relatief goedkope grond dicht bij de stad. Kortom,
het ooit zo geordende landbouwgebied kreeg in stadsrand/ones plaatselijk een
meer chaotisch karakter.
Tegelijkertijd groeide het besef dat de zone rond de stad een belangrijke
recreatieve functie vervulde voor de vrije tijd van stadsbewoners: het landbouwgebied rond de stad werd sieeds meer gezien als een recreatielandschap.
Overigens doen deze siadsrandverschijnsclen zich op steeds grotere afstand
voor van de stad, een verschijnsel dar veroorzaakt wordt door de algemeen
toegenomen mobiliieii. Daardoor is de specifieke stadsrandzone minder relevant geworden in de ruimtelijke planning, en vraagt het «bredere» stadslandschap de aandacht: hel gebied van stad, stadsrandzone en ommeland, dat onder
stedelijke invloed slaat.
Hoewel de landbouw zich steeds meer op de nationale en internationale markt
is gaan richten, houdi de nabije stad als afzetgebied haar aantrekkingskracht.
Nog steeds kiezen boeren in de nabijheid van de stad voor op de siad gerichte
vormen van landbouw.
In de komende paragraaf gaan we in op algemene tendensen in de huidige
Nederlandse landbouw; daarna werken we in paragraaf 2.3 de relatie sladlandbouw uit aan de hand van de vier verschillende landbouwlypen die we
in het eerste hoofdstuk (§1.2) onderscheidden.

l_i j Uiteraard gelden de algemene tendensen die in de Nederlandse landbouw zijn
Huidige tendensen inde landbouw te onderkennen, ook voor de landbouw in het stadslandschap. Daarom zenen
we deze tendensen hier eerst kort uiteen.
De internationalisering van de landbouw zet verder door; moderne
technologie, lagere transportkosten en ontwikkelingen in de telematica
bevorderen deze tendens. Een groot deel van de agrarische produktie in
Nederland is bestemd voor de export. De verdere integratie van Europa
en het GATT-akkoord beperken de ruimte om een zelfstandig nationaal
beleid te voeren.

2.2
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P r o d u k t d i v e r s i f i c a t i é g e r i c h t op e t n i s c h e g m e p e n en een v e r a n d e r e n d e N e d e r l a n d s e k e u k e n :
k o u s e b a n d en rode p e p e r e .

Tegenover deze internationalisering staat een ontwikkeling die zich juist
richt op de lokale/regionale markt. Er verschijnen steeds meer streekeigen produklen op de markt. Dit sluit aan bij een ander proces dat tegenwoordig waarneembaar is: burgers wordt 7ich meer bewust van de eigen
streek; de regionale culturele identiteit wordt sterker.
De produktie in de dierlijke sectoren zal niet verder groeien; voor de
melkveehouderij is het quotumstelsel een productiebeperkende factor
en voor de intensieve veehouderij de milieuwetgeving. De produktie in
de plantaardige sectoren zal waarschijnlijk wel verder toenemen.
Behalve voor bulkproduktcn komt er ook meer belangstelling (bij boer en
consument) voor gespecialiseerde produklen voor een kleinere markt; dit
betekent diversificatie en specialisatie op het agrarisch bedrijf (culinaire,
ecologische en etnische producten).
Op beperkte schaal schakelen boeren over naar biologische landbouw
(biologisch-dynamisch, ecologisch etc).
De landbouw wordt schoner door milieumaatregelen en -technologie en
door biologische en geïntegreerde landbouvvmethoden.
De techniek neemt in de landbouw een steeds belangrijker plaats in,
bijvoorbeeld in de vorm van bio-technologie, fijnregelingstechnieken,
telematica en telemarketing.
De schaalvergroting in de landbouwbedrijven is nog niet ten einde; dit is
een gevolg van het feit dat de concurrentiepositie steeds onder druk staat,
en ah gevolg van de extensivering die nodig is om de milieubelasting te
beperken.
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De vraag naar ruimte vanuit de landbouw zal dus blijven bestaan, ook
door de groei in een aantal bedrijfstakken (zoals met name de tuinbouw).
Deze vraag leidt- in combinatie met de toenemende verstedelijking en
de natuurontwikkeling-in bepaalde delen van Nederland lot een groot
ruimtegebrek.
De afstand tussen producent en consument werd groter. De consument
weet in veel gevallen niet meer waar zijn voedsel vandaan komt en hoe
hel wordt geproduceerd. Bovendien staat de consument kritisch tegenover de kwaliteit van de produktcn, de milieubelasting van de produktie,
en de biotechnologie.

Deze tendensen bieden, naast punten van zorg, ook kansen. Kansen om mei
nieuwe kennis en methoden interessante markten voor landbouwprodukien
aan te boren, kansen om met nieuwe inzichten de ecologische kwaliteit van
het landelijke gebied te verhogen, kansen om het milieu te sparen bij een
economisch renderende landbouw.
Een belangrijke uildaging voor de komende jaren ligt dan ook in het benutlen van de kansen om de landbouw in stadslandschappen te versterken en om
de waardering van het agrarisch gebied in stadslandschappen te verhogen.

Een nadere karakterisering
van landbouwtypen

De tendensen die in de vorige paragraaf zijn geschetst, doen zich niet op alle
agrarische bedrijven voor en zeker niet in dezelfde mate; er is sprake van een
sterke individuele differentiatie. Voordat we nader ingaan op problemen en
kansen, werken we daarom eerst de landbouwtypen verder uil die in paragraaf 1.2 al genoemd zijn. We gaan met name in on de speciiieke relatie die de
verschillende landbouwtypen kunnen hebben met verstedelijking.

High-teeh landbouw

DF i f i s t , » roet stedelijke n e t w e i t e n is van vitaa

b e l a n g v o o d e n ; g h t e c h l a n d b o u w z • a15 h e t a t z e l
neTwerk en de veiling

Tot de high-tech landbouw rekenen we de glastuinbouw (groenten en
bloemen), de Siollenteelt, de boomteelt, de fruitteelt, de champignonteelt en
de intensieve veehouderij. Deze landbouw vertoont industriële trekken in hel
produktieproces; hij wordt in sterke mate technologisch bedreven, is kennis-,
kapitaal- en arbeidsintensief en is in een aantal bedrijIstakken nauwelijks
grondgebonden.
De/e vorm van landbouw oriënteert zich hoofdzakelijk op een wereldmarkt;
hij verschaft Nederland een sterke positie in de wereldeconomie. Met name de
bollen- en de bloementeelt zijn economisch gezonde bedrijlstakken.
In verband met de nabijheid van de stad is voor deze vorm van landbouw
dus niet de lokale afzet van landbouwprodukten van belang, maar de beschikbaarheid van een goede (stedelijke) infrastructuur. De relalie mei stedelijke
netwerken is van vitaal belang. Bepalend zijn:
goede aan- en afvoermogelijkheden van grondstoffen en eindprodukten;
de beschikbaarheid van een atzetnetwerk (zoals de veiling);
een goede aansluiting op internationale distributienetwerken;
14
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de beschikbaarheid van kennis (kwaliteit van dienstverlening, cursusaanbod eic);
de aanvoer van energie.
Minstens zo belangrijk zijn de beschikbaarheid van arbeidskrachten en van
een flexibel in fê richten ruimte (daarbij gaat het zowel om ruimtelijke als om
planologische mogelijkheden).
Deze afhankelijkheid van stedelijke netwerken bepaalt in grote mate welke
vestigingsplaats door high-tech landbouw wordt gekozen. Zo zijn de bloementeelt, de bollenteelt. de glastuinbouw en dergelijke gebonden aan Schiphol en
het distributiecentrum Aalsmeer. Optimale vestigingsplaatsen voor ieis minder
intensieve vormen van landbouw (zoals boomteelt) liggen in gebieden die een
ideale grondsoort koppelen aan een goede positie in de nationale infrastructuur.

Gangbare, grondgebonden landbouw

Haagsche Beëmden
De g a n g b a r e , g r o n d g e b o n d e n l-andbnuw 15 yen g r o o i
belang voor de stad: hij f u n c t i o n e e r ï e n s l f f l t e aHs
lic let-idei vin

een gTool deel van oe groene r u i m t e .

Onder gangbare, grondgebonden landbouw verstaan wc de veehouderij
en de akker- en tuinbouw. Economisch gezien gaat bet de veeteelt en zeker
de akkerbouw niet voor de wind. Deze vormen van landbouw moeten hun
produkten afzetten op Europese of mondiale schaal tegen prijzen waarvoor
in de Nederlandse situatie nauwelijks rendabel te produceren is. Verplichte
milieu-investeringen brengen de economische positie verder in de knel.
Deze vorm van landbouw wordt voor een groot deel overeind gehouden
door Europese subsidies.
De produkliemelhoden in de grondgebonden landbouw hebben vaak een
belastend effect op milieu, natuur en landschap. Op dil moment is echter de
tendens zichtbaar dat deze vorm van landbouw steeds meer rekening gaat
houden met de draagkracht van natuur en milieu. Initiatieven in het kader
van milieucoöperaties en het zogenoemde «boeren mei natuur» zijn biereen
voorbeeld van.
De gangbare, grondgebonden landbouw is gericht op bulkprodukten voor de
(inter)nationale markt. Hoewel deze vorm van landbouw niet primair gericht
is op de lokale markt, zetten sommige boeren een deel van hun landbouwprodukten direct al bij de stadsbewoners (op een «boerenmarkt» of aan de
boerderij).
De gangbare, grondgebonden landbouw is van groot belang voor de stad: hij
functioneert tenslotte als beheerder van een groot deel van de groene ruimte.
Deze ruimte bepaalt de kwaliteit van de leefomgeving en heeft een recreatieve
functie voor de stadsbewoners.
Door het relatief lage investeringsniveau van de gangbare, grondgebonden
landbouw (vergeleken met de high-tech landbouw) is het relatief gemakkelijk
landbouwgrond te verwerven voor stadsuitbreiding; we kunnen stellen dat
dtv.e vorm van landbouw op een goedkope manier de planologische reserveruimte in het stadslandschap beheert, Deze eigenschap is van niet te onderschatten betekenis in verstedelijkend Nederland. Voor de boer als individuele
ondernemer brengt deze situatie echter grote onzekerheid met zich mee.
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Biologische/aangepaste landbouw

De verschillende vormen van biologische of aangepaste landbouw gaan tiit van
hei produküevermogen van de grond. Zij zijn minder milieubelastend doordat
ze extensie! gebruik maken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Ook houden ze zoveel mogelijk rekening met de natuurlijke ondergrond en
hei landschap tei plekke. We maken hier overigens geen onderscheid tussen
biologische, biologisch-dynamische, ecologische landbouw, beheerslandbouw
(zie hieronder) en andere, eveneens meer op de natuur gerichte vormen van
landbouw.
De biologische/aangepaste landbouw kan in bepaalde gevallen specifiek
gericht zijn op het realiseren van natuurdoelen. Zo beschouwen we landbouw
op basis van beheersovereenkomsten in het kader van de Relatienota (de
zogenoemde beheerslandbouw) als onderdeel van deze categorie. De activiteit
beheerslandbouw beschouwen we als een vorm van landbouw - en niet
als vorm van natuurbeheer -, omdat zij deel uitmaakt van een op de markt
gerichl, agrarisch bedrijf. Ook liet beheer van eigendommen van natuurbeschermingsinstanties kan tot de biologisch/aangepaste landbouw worden
gerekend, als er sprake is van een marktgerichte, agrarische produktie
(bijv. vleeskoeien).
Het h o o g w a a ' d t g e e t D ' o c j i s r h p r o d u k t t r e i n de
c o n s u m e n t aan en b i e d i m o g e l i j k de boer een
alternatie)

Biologische of aangepaste landbouw staat in toenemende mate in de aandacht
van zowel de landbouw (omdat het een goed economisch alternatief lijkt)
als de consument (omdat de produkten ervan beschouwd worden als hoogwaardig voedsel). Toch lijkt de groei van deze tak te stagneren, onder andere
doordaf een hoogwaardig distributienetwerk ontbreekt, zodat hei moeilijk is
de consument te bereiken. Ook de prijsontwikkeling van kwaliteitsprodukten
uit de biologische landbouw is nog niet gunstig. De lage prijs en de vaak
geringe bedrijfsomvang beperken de economische armslag, wat het weer
moeilijk maakt de verplichte milieumaatregelen te treffen.
Als er dichtbij een stedelijke markt is voor diverse produkten (van groente
tot recreatie en educatie), kan dat een positief effect hebben op de rentabiliteit
van deze vorm van landbouw in de stadsomgeving (er ontstaan bijvoorbeeld
mogelijkheden voorverkoop aan huis, kamperen bij de boer, opzet van kaasboerderijen, etc). Er is een tendens ie bespeuren dat met name biologische
boeren direct contact zoeken met de consument om hun landbouwprodukten
te verkopen. Steeds meer Nederlandse steden kennen momenteel bijvoorbeeld
een biologische boerenmarkt. Dit directe contact betekent een hogere prijs
voor de boer, maar werkt wel kostprijsverlagend; tevens is er daarom
behoefte aan meer structurete afzetkanalen. Andere voorbeelden van een
direct contact tussen producent en consument zijn groente-abonnementen en
7eltoogst.
Deze nieuwere vormen van landbouw leggen overigens vaak een relatie
met educatiedoelen. Wanneer dergelijke bedrijven in een stedelijke omgeving
liggen, betekent dat de nabijheid van diverse doelgroepen (scholen,
consumenten etc). Daarnaast zijn er in zo'n omgeving potentiële vrijwillige
medewerkers aanwezig (natuurverenigingen, landbouwvrienden etc).
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Hobby-/deeltijcllandbouw
In stadslandschap}ien komen veel agrarische bedrijven voor waarvan de boer
voor zijn hoot'dinkomen niel is aangewezen op hel bedrijf. Het gaat daarbij
om boeren die er een baan bij hebben en/of die hei agrarisch bedrijf als hobby
uitoefenen.

H a b b y / d s e l t i j d l s n d b o u w v o r m t een k a r a k t e r i s t i e k
o n d e r d e e l van stadsranden en m o g e l i j k iTi i t a d s \s r . d s : t i a p p e n .

Door de nabijheid van de stad hebben deze boeren mogelijkheden om nevenactiviteiten buiten liet bedrijf te vinden. De stad maakt hel ook mogelijk om
op bei bedrijf zelf niet-agrarische activiteiten te ontplooien. Deze vorm van
landbouw draagt bij aan een specifiek siadsrandmilieu met een eigen aantrekkingskracht; het is kleinschalig, gevarieerd, wordt extensief beheerd en is
daardoor vaak van belang voor natnur en recreatie.

n

In de vorige hoofdstukken hebben we vastgesteld dat er kansen liggen om de
voordelen van een hechtere relatie tussen stad en landbouw te benutten. We
hebben geanalyseerd wat die relatie door de eeuwen heen heeft betekend, en
hebben vier hoofdsoorten landbouw onderscheiden. Voordat we ingaan op de
mogelijkheden van stadslandbouw, schetsen we in dit hoofdstuk de ruimtelijke
problematiek met betrekking tot landbouw in het stadslandschap. Wat ziji
problemen die overwonnen moeten worden om een succesvol samengaan
stad en landbouw mogelijk te maken?

3
Landbouw in het
de ruimtelijke problematiek

De huidige praktijk: gebrek aan
samenhang tussen stedelijke en
agrarische ontwikkeling

HilversurnsÈ Meent
Stad mei d e rug ndiii h u t ldndehjk g e b i e d .

Op elk overheidsniveau worden het stedelijke en landelijke gebied min of
meer gescheiden benaderd. Wanneer de relatie van stad en land aan de orde
komt, is dal veelal niet in stimulerende, maar in delensieve zin: het land wordt
tegen de stad beschermd. De grens tussen stad en land wordt vaak gezien als
scheidslijn en niet als centactzone; de stad wordt ontwikkeld met de rug naar het
landschap en het landelijk gebied met de rug naar de stad.
Deze benadering leidt ertoe dat er onvoldoende aandacht uitgaat naar de
betekenis die landbouw in het stadslandschap kan hebben; dit is een van de
redenen dat de landbouw daar steeds meer in de knel komt. In gebieden mei
grote stedelijke druk kan de gangbare, grondgebonden landbouw zich vaak
moeilijk handhaven, omdat de economische kracht van de stad groot is en de
planologische kracht van de landbouw klein. Hel landbouwgebied wordi in
verstedelijkte gebieden vaak als restgebied beschouwd en de landbouw is in
deze situatie vaak het stiefkind dat wordt overgeleverd aan de problematiek
van hel ruimtegebrek, de hoge grondprijzen, de planologische onzekerheid en
een gebrekkige verkaveling en ontsluiting. Hei is duidelijk dat de landbouw in
deze situatie niet goed kan functioneren.
Een slecht lunclionerende landbouw in de omgeving van steden heeft een
merkbaar effeci op de kwaliteit van het stadslandschap. Veelal ontstaat er een
rommelig, gevarieerd landschap met semi-stedelijke activiieiten en soms met
lü
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natuurwaarden, die samenhangen met een extensief bodemgebruik. Hoe een
dergelijk landschap - bijvoorbeeld met het oog op recreatie - gewaardeerd
wordt, is sterk individueel bepaald.

Het m o d e l v o o r de s t a d in het E V S O - c o n c e p t .
M o g e l i j k h e d e n om s t a d en l a n d b o u w s t e r k met
e l k a a r in c o n t a c t te b r e n g e n .

Verstedelijkingsconcepten
Welke mogelijkheden bestaan er om de kansen die de relatie tussen stedelijk
en agrarisch gebied met zich meebrengt te benutten? Dat hangt in belangrijke
mate af van het verstedelijkingsconcept dat in een bepaalde situatie wordt gehanteerd. Het comp acte-stadidee bijvoorbeeld sluit een ruimtelijke verweving
van stad en land nagenoeg uit. Dit beleidsconcept kan een goede oplossing
vormen wanneer gestreefd wordt naar een «harde» stadsrand; bijvoorbeeld in
het zogenoemde gele-koersgebied dat wordt onderscheiden in het koersenbeleid
van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening) (VINEX, 1991, lit. 39). Toch blijft
een functionele verweving van stad en landbouw dan wel mogelijk.
Het concept van de zogenoemde lobben- of vingerstad biedt mogelijkheden om
groenstructuren breed op te zetten en landbouw en stad sterk met elkaar in
contact te brengen. In de studie naar een ecologisch verantwoorde stedelijke
ontwikkeling (EVSO, Tjallingii, 1992, lit. 37) is dit concept uitgewerkt in een
principemodel voor stadsuitleg dat uitgaat van een integrale benadering van
stedelijke en landelijke ruimtelijke processen (zie ook het themarapport
«Ecologie-indusieve planning in het stadslandschap»).

In het E V S O - s t a d s r a n d m o d e l k r i j g e n « s t a d s l a n d b o u w » en « i n t e n s i e v e l a n d b o u w » een r o l ,
v e r g e l i j k b a a r in d i t t h e m a r a p p o r t . Het b e g r i p
« s t a d s l a n d b o u w » h e e f t o v e r i g e n s een iets a n d e r e
invulling.

Als verstedelijkingsconcept op nationaal niveau presenteert de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening de Stedenring Centraal Nederland. Deze stedenring valt
nagenoeg samen met het gebied waar de landbouwsector de meeste kansen
ziet voor een kapitaalintensieve ontwikkeling (de high-tech landbouw die we
in het vorige hoofdstuk hebben omschreven). Dat dit gebied zo geschikt is voor
high-tech landbouw, ligt deels aan de goede infrastructuur en deels aan de
goede bodem- en waterhuishoudkundige situatie (bijvoorbeeld in Zandstad,
Brabant en de Bollenstreek).
In dit gebied is dus een sterke ontwikkeling van zowel stedelijke als
agrarische functies aan de orde. Er is dan ook een zorgvuldige ruimtelijke
planning op regionaal niveau nodig, waarin de stedelijke en agrarische
ontwikkelingen in relatie met elkaar worden gebracht.

VINEX-locaties

Op de meeste VINEX-locaties moet landbouwgrond wijken voor de
verstedelijking. De locatiestrategie die aan de VINEX ten grondslag lag, was
erop gericht kwalitatief hoogwaardige landschappen en natuurgebieden te
sparen. De VINEX-locaties liggen daarom in de meeste gevallen in landbouwlandschappen die geen hoge ruimtelijke kwaliteit hebben. Dit betekent dat het
landschap rond de nieuwe locaties niet zonder meer aantrekkelijk is voor de
toekomstige stadsbewoners en dat de perspectieven voor de landbouw om de
stad een aantrekkelijk recreatiemilieu te bieden (en daar neveninkomsten uit
te halen), vaak gering zijn.
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Tot nu toe wordi de landbouw niei voldoende betrokken bij de planvorming
rondom de VINEX-locaües. Een aantal VINEX-Iocaties kennen een intensieve
high-tech landbouw, bijvoorbeeld in de vorm van glastuinbouw of bollenteelt.
Weliswaar wordt er voor eitkele locaties (zoals Dordrecht, Over-Betuwe;
lit. 19+15) gewerkt aan hel inpassen van kassen in liet toekomstige stadslandschap, maar bij andere (zoals Utrecht) vvordi daar nog niet voldoende
aandacht aan besteed.

Landinrichting en stadsinrichting

M i d d e n - D e l f l a n d : een g o e d e p o g i n g o m l a n d i n n c h t i n g in te z e t t e n voor l a n d b o u w én

Ook een landbouw die zich op de stad en de stedelijke processen richt, heeft
behoefte aan goede externe produkiieomsiandigheden (ontsluiting, waterhuishouding, verkaveling). Een belangrijk instrument om deze landbouw ie
ondersteunen, is landinrichting. Door een goede landinrichting kan de siadslandbouw een grotere levensvatbaarheid krijgen, met name omdat hierdoor de
kosten van de bedrijfsvoering kunnen worden verlaagd.
Om een goede inrichting van het stadslandschap mogelijk te maken, zou wel
aan een belangrijke voorwaarde moeten worden voldaan: het is het wenselijk
dat de landinrichting goed wordt afgestemd op stadsinrichting en -uitbreiding,
en andersom. Op dit moment lopen de planprocessen van stad en land echter
via gescheiden plannings- en linancieringssystemen. Het grondbeleid in het
kader van stadsuiibreiding en het grondbeleid op het gebied van landinrichting
verschillen sterk van elkaar.
Vaak is het nodig de meer landelijke delen van stadslandschappen (opnieuw)
in te richten om ie kunnen voldoen aan de specifieke niei-agrarische functies
van dergelijke gebieden (bijvoorbeeld recreatie, vervoer, wonen in het groen).
Ook als de agrarische bestemming op de tocht staat, kan landinrichting wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om een groenstructuur op te
bouwen {die later een structurerende betekenis kan krijgen binnen het stedelijke gebied). Landinrichting lijkt op dit moment echter vooral te zijn voorbehouden aan gebieden die naar verwachting blijvend landelijk zullen zijn.
Uit de nota «Landinrichting in de jaren negentig» (LNV, 1993, lit.20) komt
naar voren dal landinrichting zich min of meer terugtrekt uit het stedelijk
gebied. Alleen gebieden waar RandsLadgroenstmctuur en Ecologische Hoofdstructuur landinrichting noodzakelijk maken, vormen een uitzondering.
Er speeh nog een probleem rondom landinrichting: ten opzichte van de stedelijke dynamiek duren de huidige landinrichtingsprojecten lang.

v e r s t e d e l i j k i n g , De (f Ü net i on e I E ) r e l a t i e t u s s e n
b e i d e n is e c h t e r nog n i e t ver u i t g e w e r k t
Een s t a d l a n d b a u w s t r a t e g i e kan v e d EG re n van
dit .project.

3_2|
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Naast het gebrek aan samenhang in beleid, planning en inrichting van stad
en land signaleren we een tweede probleem: de landbouwontwikkeling en
de stadsuitbreiding claimen vaak dezelfde schaarse ruimte. Vaak betekent dit
dat de groeimogelijkheden van de landbouw beperkt worden. De landbouw
is in de meeste gevallen niet opgewassen tegen de maatschappelijke betekenis
die aan verstedelijking wordt toegekend, en tegen de hoge dynamiek van de
verstedelijking: de snelheid en omvang waarmee steden zich ontwikkelen.
Het probleem doel zich het sterkst voor bij de minder intensieve vormen
van landbouw. Het investeringsniveau in deze landbouw is laag, en de
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economische kracht ervan is gering ten opzichte van de economische druk die
gepaard gaat met versredelijkingswemen.
Door milieuregels wordt het gebrek aan ruimte nog versterkt: om aan
die regels te kunnen voldoen heeft de gangbare, grondgebonden landbouw
meer oppervlakte grond per produktie-eenheid nodig. Het is vaak geen
reële oplossing, de produktieomvang van een bedrijf te beperken: dat leidt
er immers weer toe dal de economische positie van het bedrijf verzwakt.
De landbouw heeft bovendien ie lijden onder een ander negatief effect van
het gebrek aan ruimte: de grondprijs wordt opgedreven.
De v e r w a c h t t e a n t w i k k l i n g s p e t e n i i e v a n h i g h - t e c h
a n d b o u w v a l t s a m e n m e t de -Stedenring C e n t r a a l
Nederland

Anders dan de gangbare, grondgebonden landbouw staat de high-iech landbouw steviger ten opzichte van de verstedelijkingsdruk. Deze landbouwvorm
kent echter weer andere beperkingen: boomteelt en vooral bollcnteelt bijvoorbeeld stellen strenge eisen aan de grondsoort. Dit kan ertoe leiden dat de landbouw ruimtelijke aanspraken maakt op een specifieke plaats, die al snel in
conflict kunnen komen met claims vannil de stedelijke ontwikkeling. Uit de
zogenoemde XYZ-kaart van het Multiplex-rappon (lit. 32) blijkt dat de streken
waar een sterke ontwikkeling van de high-leeh landbouw kan worden
verwacht, ook een sterke verstedelijkingsdruk kennen. Kortom, ook deze
landbouwvorm kampt met ruimtenood.
Een voorbeeld van een dergelijk ruimteprobleem is te zien in de Bollenstreek. Daar bestaat vraag naar ruimte vanuit de bollenteek, maar er is
ook meer ruimte nodig voor de Randstadgroemtructuur en voor verdere
verstedelijking. Tegelijk vraagt ook de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur de nodige ruimte.
Andere gebieden waar ruimteproblemen kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld
de Nederlandse internationale centra van glastuinbouw en boomteelt: die
liggen in de Randstad, waar juisi de behoefte aan nieuwe woon- en werkgebieden hel grootst is.
Bovendien groeien bepaalde high-tech landbouwbedriji'stakken explosief en
neemt dus ook daarvandaan de vraag naar extra ruimte toe. In de glastuinbouw, de boomteelt en de bollenteelt loopt de behoefte aan areaaluitbreiding
naai verwachting op tot duizenden hectares in het jaar 2010 (Structuurschema
Groene Ruimte, lit. 36). Zo zal in het Westland, ook na de uitbreiding van de
glastuinbouw die nu wordt voorzien, nog een areaaltekort resteren van circa
600 ha. Voor de boomteelt wordt een areaalgroei verwacht van 1,5% petjaar, waarbij rond Boskoop het ruimtetekort kan oplopen tot 600 ha. in hei
jaar 2010. Wat de bloembollenteelt betreft zullen de ruimtetekorten naar
verwachting vooral in de traditionele centra (Bollenstreek, Kennemerland)
enorm oplopen (tot ca. 1800 ha.).
Volgens het Struduurschema Groene Ruimte wordt voorzien dat deze
teelten zich - door uitbreiding en spreiding - zullen vestigen in onder anderede Haarlemmermeer, Hoekse Waard en Wieringermeer. Tegelijk zullen de
bestaande centra van internationale betekenis gehandhaafd moeten blijven,
omdat een te grote spreiding een negatief effect kan hebben op de overdracht van kennis, informatie, produkten en middelen. Immers, veilingen,
handelaren en de luchthaven Schiphol zouden minder goed bereikbaar
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worden. Een lic langrijk e factor voor bollentcclt, vooral voor de fijnere teelten,
is de aanwezigheid van zeezandgronden. De bollenteelt zal zich dus niet alleen
uitbreiden over andere delen van Nederland, maar bet bollencentrum in WestNederland zal zich zeker handhaven - ook al in verband met de toeristische
waarde ervan.
Een uitzondering in dit verhaal over ruimtegebrek is de akkerbouw: daarin is
eerder een overschoi aan ruimte te verwachten in verband met de moeilijke
economische positie van deze bedrijfstak (afgezien van de ruimtevraag door
extensivering als gevolg van milieuregels).

Agrarische verstedelijking

r.tensieve v e e h o u d e r i j ( c G m p l e x v o r m i n g ) l e i d t t o t
f y s i e k e versiedt.'li|kiri[] van het l a n d e l i j k e g e b i e d

H i g h - t e c l i l a n d b o u w l e i d t Lot i i e t o n t s t a a n v a n
« i n d u s t r i e t e r r e i n e n » en . i n d i e n g a e ü g e p l a n d
t o t een v e r b e t e r i n g ran de k w a l i t e i t van het

Door de eerder geschetste ontwikkelingen in de landbouw (zoals internationalisering, intensivering, innovatie, toename van techniek) groeit
ook de bebouwing in hei landelijke gebied: er vindt een proces plaats van
«verstening» en «verglazing».
Met name in de hightech landbouw wordt de bebouwing op grote schaal
uitgebreid. Dit geldt vooral voor de glastuinbouw, maar ook in de bollenteeli
en de boomteelt verschijnen steeds meer en steeds grotere bedrijfsgebouwen
en ook kassen. De Gelderse Vallei is een voorbeeld van een streek met een
- voor een landelijk gebied - hoge bebouwingdichtheid als gevolg van de
intensieve veehouderij die daar overheerst. Het is overigens onzeker of deze
uitbreiding van de bebouwing zich in de intensieve veehouderij zal voorizeilen; milieuwetgeving en een mogelijk «volumebeleid» van de overheid
zouden er een beperkende invloed op kunnen hebben.
De agrarische «verstedelijking» is het sterkst zichtbaar wanneer high-tech
landbouw zich op een bepaalde plaats concentreert. In het Structuurschema
Groene Ruimte wordt aandacht besteed aan de vraag of hel misschien een
betere keuze is, deze vorm van landbouw te verspreiden over Nederland in
plaats van hem te concentreren in een bepaald gebied. Hel Structuurschema
kiest voor behoud en ontwikkeling van de huidige geconcentreerde vestigingen
van intensieve veehouderij in de zandgebieden: de voordelen ervan worden
groter geacht dan de nadelen. Ook de glastuinbouw zal op deze manier verder
ontwikkeld worden: in de toekomst zullen ook deze vestigingen op bepaalde
plaatsen geconcentreerd blijven. Met name de Glazen Stad in Zuid-Holland zal
verder worden volgebouwd, vernieuwd en uitgebreid.
Deze vorm van concentratie van bedrijfsgebouwen in de high-tech landbouw betekent in feite dat er een «industrieterrein» geschapen wordt, waarbij
de vestigingsvoorwaarden vrijwel gelijk zullen zijn aan die van andere, stedelijke industrieterreinen. Overheid en bedrijfsleven besteden nog onvoldoende
aandacht aan deze vorm van verstedelijking en aan de ruimtelijke kwaliteit
van dergelijke concentraties.
Ook andere landbouwbedrijlsiakkcn, zoals de boomteelt, vertonen een vergelijkbare ontwikkeling. Het gebied rond Boskoop, dat deel uitmaakt van het
Groene Hart, zal in de mekomsi bijvoorbeeld een sterke fysieke verstedelijking
ondergaan doordat er steeds meer nieuwe gebouwen worden opgericht:
loodsen, kassen en bedrijfswoningen. Ook hier kan de ruimtelijke kwaliteit
van het gebied onder druk komen te staan.

3.4

Veranderende

landbouw

Tot sloi noemen we nog de hobby- en deeltijdlandbouw: ook deze leidt veelal
tot uitbreiding van de bebouwing in liet stadslandschap. Weliswaar is hier niet
de massaliteit van de bebouwing het probleem, maar juist de grote variatie, die
gemakkelijk kan uitmonden in een rommelige omgeving.

Veranderende landbouw

Hiervoor noemden we al de vele veranderingen die de afgelopen decennia
zijn opgetreden in de landbouw: onder andere schaalvergroting, mechanisatie,
intensivering en internationalisering. Die veranderingen hebben tot gevolg
gehad dat de landbouw de rol heeft verloren die vroeger vanzelfsprekend
was: die van bouwer en beheerder van een hoogwaardig landschap. Immers,
economische en teclmische motieven zijn een zwaarder stempel gaan drukken
op de bedrijfsvoering, en in veel gevallen is er geen noodzaak meer om de
bedrijfsvoering aan te passen aan tic draagkracht van landschap, natuur en
milieu. Met de landbouw verandert dus ook de ecologische en esthetische
kwaliteit van het landschap. Tegelijk heeft deze ontwikkeling - zeker in het
stadslandschap- zijn weerslag op de positie van de landbouw; deze wordt
zwakker door een afnemende waardering door de burger.

De veranderde verhouding tussen landbouw en natuur
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De ontwikkelingen in de landbouw hebben geleid tot een situatie waarin landschapselementen die van oudsher deel uitmaakten van het landbouwbedrijf
vaak worden ervaren als lastig: beplantingen, wallen, sloten, poelen enzovoort
worden gezien als belemmerend voor de produklie, en niet specifiek agrarisch.
Het gevolg hiervan is dal veel van deze landschapselementen de afgelopen
decennia zijn verdwenen of aan kwaliteit hebben ingeboet. Hel landbouwlandschap, en daarmee ook de landbouw zelf, verliest hierdoor aan waardering
van met name de stadsbewoners.
Die waardering van stadsbewoners is een niet te onderschallen factor:
naarmate deze waardering groter is, zijn ook de overlevingskansen en de
duurzaamheid van de landbouw in de stedelijke invloedssfeer groter, fmmers,
de gevoelsmatige betekenis die de stadsbewoners aan de landbouw loekent,
is een politiek vertaalbare betekenis. In een politieke discussie over de ruimtelijke ordening in een stadslandschap is een bos bijvoorbeeld een «hardere»
bestemming dan een rationeel ingericht landbouwgebied. Een landschap
dat een landgoedachtige, arcadische sfeer uitademt, heeft in een dergelijke
discussie meer overlevingskansen dan een eentonige landbouwgebruiksruimte. Daarom is behoud en ontwikkeling nodig van een landbouwlandschap
nabij de steden, dat mooi is en rijk aan natuur. In dit licht bezien kunnen
ontwikkelingen om de landbouw te versterken juist een averechts effect
hebben wanneer ze uitsluitend gericht zijn op de landbouw en een monofunctioneel, minder gewaardeerd landschap met zich meebrengen.
Kortom, er is extra aandacht nodig voor de landschappelijke kwaliteit van
het landbouwgebied in het stadslandschap. Daarbij gaal het zowel om de
visuele en recreatieve kvvaliteil als om de ecologische kwaliteit. Het stadslandschap inrichten op basis van deze aandachtspunten kan een middel zijn om de
verstedelijking op termijn in de gewenste richting te sturen.

3.5

De relatie tussen landbouw en milieukwaliteit
De milieukwaliieil in het stadslandschap staat, zoals bekend, onder druk.
Eén van de oorzaken daarvan zijn de milieuproblemen in de landbouw: stankoverlast, de effecten van chemische gewasbeschermingsmiddelen (bij bollenteelt, boomteelt en in kassen), overbemesting, lïchtoverlasi en de mechanische
aantasting van de natuurlijke kwaliteit. Deze mechanische aantasting kan
leiden tot strakke, «saaie» sloten, kale oevers, het verdwijnen van ongebruikte
resthoekjes, die juist van belang zijn voor de natuur, enzovoort.
De landbouw kan dus een negatief effect hebben op hei milieu, maar het
H ah-ujch
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milieu (en dan met name de milieuregels) kan ook een minder gewenst effect
hebben op de landbouw. De milieuregels vormen een extra opgave voor de
agrarische bedrijven; voor vele is het een financieel probleem om bepaalde,
verplichte milieumaatregelen te treffen. Dit probleem geldt specifiek voor de
niel-kapitaalinlensieve vormen van landbouw en met name voor bedrijven
dicht bij de stad die door (stadsrand (omstandigheden zijn gemarginaliseerd.

Vervreemding tussen burger en landbouw
H e l l a m m e r e n • p r o j e c t in B r e d a : e e n v o o r b e e l d
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en in de verstedelijking en door de technologische ontwikkelingen in de landbouw gaat dit contact verloren. Veel stadsbewoners weten niet meer waar htm
voedsel vandaan komt en mei hoeveel arbeid en zorg het wordt geproduceerd;
zij vervreemden van de landbouw. Dit proces is slecht voor het imago van de
landbouw, en betekent een verarming voor de belevingswereld van de stedelingen. Daardoor daalt ook de recreatieve betekenis die hel. agrarisch gebied
voor de stadsbewoners kan hebben.
Er is in dit opzicht een positieve ontwikkeling waarneembaar: in de landbouwsector groeit liet besef dat men de betrokkenheid en sympathie van de
burger nodig heeft om een gewaardeerd produkt te kunnen afzetten.

|3j
Conclusies

Tot slot vallen we de belangrijkste aspecten die we in dit hoofdstuk
gesignaleerd hebben, nog eens kort samen.
-

Er is onvoldoende samenhang in de ruimtelijke planning van stedelijke en
landelijke ontwikkelingen. Daardoor worden de kansen op «synergie»
van stad en landbouw niet benut.

-

Verstedelij king verkleint het landbouwareaal, terwijl de landbouw j uisl meer
grond nodig heeft: hei is duidelijk dat ruimtegebrek en versnippering de
agrarische structuur aantasten.

-

Het probleem van het ruimtegebrek zal zich niet op korle termijn
oplossen. De sleutelwoorden bij het zoeken naar efficiënt ruimtegebruik
zijn multifunctionaliteit, optimale inrichting en ruimtelijke kwaliteit.

-

Er omslaan meer kapitaalintensieve bedrijven en de grondprijs stijgt als gevolg
van de ontwikkelingen die we hierboven signaleerden: ruimtegebrek,
innovatie, intensivering van de landbouw en investeringen in verband
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-

Conclusies

met milieumaatregelen. In deze situatie wordt het moeilijker om flexibel
om te gaan met de ruimte in het stadslandschap, en die op de juiste wijze
te bestemmen.
Uit de VINEX blijken hoge ambities ten aanzien van de ruimtelijke
kwaliteit van de verschillende woningbouwlocaties. De kwaliteit van
uitvoering van het VINEX-beleid is als het gaat om de relatie tussen
bebouwing en groene ruimte echter twijfelachtig te noemen.
In het algemeen belasten stad én landbouw het milieu. Natuur en groen
staan onder druk, niet alleen doordat agrarisch grondgebruik intensief is,
maar ook doordat het onderhoud van natuur en groen terugloopt. Ben
duurzame ontwikkeling van zowel stad als land vraagt dan ook om een
specifieke en integrale planning, waarbij ook het milieu voldoende aandacht krijgt.
Behoud en ontwikkeling van de landbouw in het stadslandschap is ook
afhankelijk van de betekenis die de stadsbewoner hecht aan de landbouw en
het landbouwgebied. Het beleid zal dus ook moeten inspelen op de
waarde die landbouw kan hebben voor de stedeling.
De landbouw heeft een tamelijk ongecontroleerde, fysieke verstedelijking tot

gevolg (industrie-achtige complexen naast ongeordende semi-agrarische
bebouwing); hierdoor kan het landschap minder aantrekkelijk worden.
Kortom, er is meer aandacht nodig voor:
de relatie tussen stad en landbouw bij planning, inrichting en beheer van het
stadslandschap;
de in- en externe produktieomstandigheden van de landbouw in het stadsland-

schap;
de ruimtelijke kwaliteit van het agrarische deel van het stadslandschap.
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4
De kansen voor stictslariÊfböuw
4.1

De hoofdvraag: hoe kunnen stad
en landbouw samengaan?

Wc hebben in de vorige hoofdstukken vastgesteld dal de ruimtelijke kwaliteit
van een stadslandschap voor een deel afhankelijk is van de agrarische
omstandigheden en ontwikkelingen. De landbouw richt het grootste deel van
de groene ruimte in en beheert dit; hei ligt dus voor de hand dat agrarische
aspecten de landschappelijke kwaliteit beïnvloeden. Kortom, de stad heelt
baat bij een goed functionerende landbouw dit' voldoende armslag heeft om
het ommeland kwalitatief hoogwaardig te beheren. En van de andere kant
kunnen bepaalde typen landbouw voordeel hebben van de nabijheid van de
stad.
Het is dus zaak om de wisselwerking nissen stad en landbouw te
bevorderen: als beide goed worden aangestuurd en begeleid, zullen ze van
eikaars aanwezigheid kunnen profileren. Uiteraard is dal geen eenvoudig
haalbare zaak; er zullen nog veel problemen moeten worden opgelost. In dit
rapport werken we toe naar een antwoord op de vraag: hoe kan de landbouw
zich in hei stadslandschap zo omwikkelen, dat:
die landbouw toekomstperspectief heeft;
de potentiële, wederzijdse relaties tussen stad en landbouw worden benut;
en de landschappelijke kwaliteit van hef stadslandschap wordt versterkt?
In dil hooldstuk schetsen we de kansen die er beslaan om de landbouw in
het stadslandschap op een dergelijke manier te ontwikkelen. De leidraad die
we daarbij hanteren, zijn de drie samenhangende kwaliteitseisen voor het
(siads)landschap, ook wel de drie E's genoemd (zie Nota Landschap, lit. 25):
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L a n d b o u w en n a t u u r in h e l

Ecologische kwaliteitseisen:de natuur
Het stadslandschap moei ecologisch waardevol zijn; dat wil zeggen dat de
natuur de kans moei krijgen zich duurzaam te ontwikkelen. Er dient een
variatie in ecosystemen ie zijn, en de milieukwaliteit moet hoog zijn.
Estlietisehe kwaliteitseisen: Je aantrekkelijkheid
Het stadslandschap moei esthetisch waardevol zijn. Dat wil zeggen dal
het een gewaarwording van schoonheid moet op kunnen wekken, het
moei mensen de mogelijkheid bieden om zich ie oriënteren in het landschap, en hei moet kunnen bijdragen aan een besef van de ontstaansgeschiedenis van het landschap.
Bamcmisch-funcüömlé kwalitèiMisén: de functionaliteit
Het stadslandschap moei een economiscb-lunctionele basis vormen voor
de verschillende tunciies (zoals landbouw, bewoning, recreatie). Dat wil
/eggen dat functies zich goed moeien kunnen ontwikkelen en dal de
ruimte doelmatig wordt gebruikt.

Op basis van deze drie kwaliieiLseisen schetsen we hierna de mogelijke betekenis van de landbouw in hel stadslandschap, dat wil zeggen de betekenis voor
de nétuur, voor de aantrekkelijkheidè'ïi voor de functionaliteit van het stadslandschap.

Wal kan de landbouw in het stadslandschap betekenen voor de natuur? In de
Landbouw en natuur in het eersie plaais kan de landbouw een bijdrage leveren aan de ecologische variatie
stadslandschap in hei stadslandschap, bijvoorbeeld door de verschillende vormen van bodemgebruik en dooi het beheren van natuur en beplantingen. De samenwerking
lussen siad en landbouw kan ook een ander gevolg hebben: de landbouw kan
een deel van het afval en het warmteoverschot van de stad hergebruiken.
Zo kan een bijdrage worden geleverd aan de beperking van de milieuproblematiek. Op beide aspecten, variatie en milieuproblematiek, gaan we
nader in.

Variatie

Ecologische variatie bestaat onder andere uil de afwisseling tussen jonge en
oude ecosystemen, ook wel pionier- en ilituaxsystemen genoemd. De landbouw
houdi ecosysiemen voortdurend in de pionierfase; dat is bijvoorbeeld hei
geval bij graslanden. De stad daareniegen beval naast jonge ecosystemen
(bijvoorbeeld gemaaide hermen) ook meer stabiele, oudere systemen
(bijvoorbeeld oude parken).
Dil beiekeni dat agrarisch en stedelijk gebied elkaar goed kunnen aanvullen;
samen kunnen zij voorzien in een ecologisch gewenste afwisseling van ecosystemen. SLad en landbouwgebied kunnen dus wederzijds een ecologische
beiekenis voor elkaar hebben. Een voorbeeïd: voor vogels in het stadslandschap zijn vaak zowel de oudere parken in de stad als het omliggende landbouwgebied van belang.
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Ook de variatie die in de landbouw zelf bestaat, kan leiden tot extra ecologische
variatie. Verschillende bedrijfssüjlen en -takken kunnen de natuurlijke
diversiteit verhogen. Biologische landbouw bijvoorbeeld kan interessante
natuurwaarden opleveren, omdat deze tak in zijn bedrijfsvoering tot op
zekere hoogte ruimte biedt aan natuurlijke processen. Dit type landbouw kan
een belangrijke bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van het stadslandschap. Naast landbouwprodukten kan het - meer dan de andere
landbouwvormen - als het ware ook natuur en landschap produceren.
Die ecologische betekenis van het landbouwgebied kan nog worden
versterkt wanneer de landbouw het beheer deels richt op het realiseren
van specifieke natuurdoelen. Daarbij gaat het veelal om zogenaamde «multifunctionele» natuur, natuur die nevenprodukt is van land- of bosbouw
(zie [concept-] Nota Ecosysteemvisies, lit. 24).
Verder kan de landbouw een bijdrage leveren aan het beheer van meer
algemene natuur (buiten de Ecologische Hoofdstructuur) en aan het groenonderhoud. Afhankelijk van de prioriteitsstelling in het natuur- en landschapsbeleid kunnen hier voor de landbouw inkomsten tegenover staan in
de vorm van vergoedingen (op basis van de huidige regelingen voor beheersen/of onderhoudsovereenkomsten).
Ook natuurlijke elementen in het landbouwgebied die tot doel hebben
zuivering of buffering te bereiken (zoals helofytenfilters of wateropslag),
kunnen een bijdrage leveren aan de ecologische variatie.
Overigens leent niet elke vorm van landbouw zich voor de verweving van
landbouw en natuur opfajve/niveau;soms is het op dat niveau noodzakelijk
om die twee te scheiden. Dit neemt niet weg dat er dan op lokaal niveau
wel degelijk gestreefd kan worden naar een zo hoog mogelijke ecologische
kwaliteit van het stadslandschap. High-tech landbouw bijvoorbeeld verlangt
een dergelijke aanpak.
We kunnen wat dit betreft een parallel trekken met de stedebouw. Bij de
stedebouw kan het ruimtelijk beleid er in elke wijk op gericht zijn, zo veel
mogelijk natuurwaarden te realiseren. Op dit moment is deze tendens naar
meer «natuur-in-de-stad» al duidelijk aanwezig. Op dezelfde manier kan de
inrichting van agro-stedelijke complexen (zoals kassen) gericht worden op
een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit. Daarvoor is het nodig, stabiele,
natuurlijke elementen tussen de agrarische kavels te ontwikkelen in zogenoemde «robuuste groenstructuren» (waarin zowel groen als water voorkomen). Wanneer deze elementen voldoende formaat hebben, ruimtelijk
samenhangen en geënt zijn op het hydrologisch systeem, kunnen ze een
belangrijke bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van het stadslandschap. De landbouw kan zich vervolgens (binnen algemene milieu- en
welstandsnormen) verder ontwikkelen buiten die groenstructuur.
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Milieukwaliteit
Het milieubeleid is erop gericht de milieubelasting bij de bron te verminderen;
naar verwachting zal het nog enige tijd duren voordat alle normen worden
gehaald die de overheid stelt. Vooralsnog vormt de gangbare, grondgebonden
landbouw een belasting voor het milieu. In de high-tech landbouw zijn drastische (inrichtings)maatregelen nodig om het milieu te ontzien. De milieubelasting die de biologische landbouw veroorzaakt, is echter beperkter.
Onder andere om deze reden is biologische landbouw een aantrekkelijke,
extensieve vorm van landbouw om te stimuleren in de stedelijke omgeving.
Ook deze vorm van landbouw kent echter milieuproblemen die om aandacht
vragen. In veel gevallen hebben biologische landbouwbedrijven minder
financiële armslag om de benodigde technische milieumaatregelen te treffen.
Het is nodig dat landbouw voldoende aandacht krijgt bij een ecologie-inclusieve
planning in het stadslandschap (zie het gelijknamige themarapport). Immers, de
landbouw kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van milieuproblemen
in het stadslandschap. Die rol is waarneembaar op drie gebieden: afval, wateren
energie. Stedelijk afval en energieoverschot kunnen worden hergebruikt in de
landbouw en het water uit stad en landbouw kan worden aangewend voor
wederzijds nut. Hieronder werken we deze drie aspecten nader uit.
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Oe mogelijkheden oy hut gebied van afval

Vroeger leverde de stad zijn afval als meslsiof aan de landbouw in hel ommeland. Nu gebeurt dit hooguit nog via een lange omweg, namelijk via de VAMcomposilabriek. Toch kan hei ook nu van belang zijn voor zowel stad als landbouw, om bepaalde stoffen meer direel uit te wisselen. Voor de landbouw
zullen hier overigens duidelijke - bijvoorbeeld financiële - voordelen aan
móeten kleven; het moei niei zo zijn dat de problemen van de slad worden
afgewenteld op de landbouw.
Een eerste mogelijkheid voorz.o'n «directe uitwisseling» biedt bijvoorbeeld
het organische afval (GFT-afval). Dat zou niei op nationale schaal, maar op
lokaal of regionaal niveau verwerkt kunnen worden. Deze gang van zaken
kan efficiënt worden georganiseerd, vraagt minder transport en vergroot de
betrokkenheid van burgers: die zien duidelijker waar het afval voor gebruiki
wordt. In Oostenrijk bijvoorbeeld beslaan coöperaties van boerenbedrijven die
in de slad groenafval ophalen en dit via een modern technisch procédé omzetten in hoogwaardige compost. Zulke compost uit GFT-afval zou ook gebruikt
kunnen worden voor volkstuinen.
Ook het hergebruik van afval uit de voedingsmiddelenindustrie als veevoer
is een uitwisselmgsmogelijkheid. Deze mogelijkheid is op dit moment echter
niet zonder meer toe te passen in verband met wettelijke bepalingen (veewet).
Met (nieuwe) technische oplossingen voor het besmettingsgevaar zijn deze
bepalingen wellicht te versoepelen.
Er zijn nog andere vormen van hergebruik van stedelijk afval mogelijk.
Zo kan gedacht worden aan biogasinsra Naties die energie opwekken uit afval.
Ook kan afval gebruiki worden als basismateriaal voor de kunstmatige leehlaag die in de glastuinbouw wordl gebruikt (het Vierde Nota Voorbeeldplan
«City Fruiiful» steil dit voor, (lit. I 9). Tenslotte zijn er mogelijkheden om de
CO^uitstool van electriciteitscentrales en fabrieken aan te wenden als groeibevoTderend middel in de glastuinbouw.
De mogelijkheden op het gebied van water
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Stad en landbouw kunnen wederzijds gebruik maken van eikaars mogelijkheden met betrekking Lot afvalwater. De landbouw kan enerzijds gezuiverd
stedelijk afvalwater gebruiken om verdroging van het land tegen te gaan, en
anderzijds kan de stedelijke rioolwaterzuivering landbouwwater verwerken.
Hert interessante combinatiemogelijkheid van stad en landbouw is de nazuivering en infiltratie van het effluent van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties op landbouwgrond. Dit idee is uitgewerkt in het Vierde Nota
Voorbeeldplan «ElTlucntbocren» (Vissers, Zuurdeeg, lit. 40). Als ze goed worden
ingericht, kunnen dergelijke innltratievelden bovendien een afwisselende
recreatieruimte bieden aan de stadsbewoners. Een voorbeeld van wat op dil
gebied mogelijk is, geven de oude vloeiweiden van Munster en de Rieselfelder.
Er zijn nog andere combinatiemogelijkheden denkbaar. Water dat ten
behoeve van de landbouw wordt opgeslagen of gezuiverd, kan onderdeel uilmaken van de groenstructuur, zodat dit water iegelijk voor de stad interessant
is. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van waterbekkens tussen kassen. Verder
kunnen de zuiveringssystemen die nodig zijn bij glastuinbouw en bollenteek
interessante vormen van «groen» opleveren (zoals helofyienfiltcrs en plassen).
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Ook die kunnen bewust wordenfcrtgezelten behoeve van een aantrekkelijke
stedelijke leefomgeving, Tenslotte noemen we inundalie van bollenvelden:
de velden worden onder water gezet om de bodem ie omsmelten. Dat kan
lol een aantrekkelijke afwisseling leiden: na de kleurvakken van de bloemen
verschijnen watervlakten, waarop vaak veel vogels ie zien zijn.
De mogelijkheden op het gebied van energie

;
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on c e n t r a l e s in een g e z a m e n l i i k
maak; efficiënt gebimk

energienetwerk

Er is nog een derde terrein yvaatop een gunstige wisselwerking mogelijk is
tussen stad en land: de energie. De landbouw kan een rol spelen bij het verantwoord omgaan met energiestromen in het stadslandschap. De groene ruimte
van de landbouw kan bijvoorbeeld de warmteontwikkeling in hei stadslandschap beperken en zo een bijdrage leveren aan een gunstig siadsklimaat.
Aan de andere kant zijn er ook nadelige efleclen denkbaar: de high-leeh
landbouw kan bijdragen aan verwarming en vervuiling, net als de stad zeil.
Een voorbeeld vormen kascomplexen, die een grooi verhard oppervlak
hebben en veel warmte verbruiken, uitstralen en reflecteren.
In de glastuinbouw kunnen energieconsumptie en warmteontwikkeling
worden beperk! door gebruik te maken van de goedkope restwarmte van het
stedelijk systeem. In de praktijk zijn daar al voorbeelden van te zien, zoals de
Amercentrale waar de restwarmte van elektriciteitscentrales wordt gebruikt
voor tuinbouwcomplexen.
Ook een warmtekrachtkoppeling tussen tuinbouw en wonen oi industrie is
goed mogelijk. Kastuinbouw en woongebieden hebben overdag en 's nachts
verschillende behoefte aan warmte: terwijl woongebieden vooral overdag veel
vvarmte-energie vereisen, geldt dat voor de tuinbouw voor de nacht. Bij een
gezamenlijke aansluiting op het energienetwerk kunnen woongebied en tuinbouw de energie dus efficiënter gebruiken.
De voorbeeldplamien Duurzame tuinbouw in de Over-Betuwe en City
Fruilful werken verschillende ideeën voor energienetwerken en tuinbouw uit
(lit. 15+19).

Een tweede belangrijk aspect van de landbouw is de betekenis voor de
Landbouw en de aantrekkelijkheid aantrekkelijkheid, de esthetische kwaliteit van hel stadslandschap. Hel Iandvan het stadslandschap bouwlandschap is aantrekkelijker voor de stadsbewoner naarmate er visueel
meer te beleven valt, naarmate hij zich beter kan oriënteren in ruirmc en tijd
en naarmate hij zich meer betrokken voelt bij hei gebruik van hei landschap.

La nel scha psbek'ving

De stadsbewoner kan een vorm van natuurbeleving ontlenen aan verschillende aspecten win de landbouw: het landschap, de agrarische activiteit en de
aanwezigheid van dieren. De landbouw kan verschillende soorten landschappen met zich meebrengen die waardevol kunnen zijn voor een dergelijke
«landschapsbeleving». We maken hier een globaal onderscheid in drie soorten:
kleinschalige Itindbauwlandschappen,gWTèM
hmdschappen met veel bouwwerken.

open ruimten en afwisselende landbouw-
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Kleinschalige landbouwlandschappen

S o m m i g e . a i ' d b u u w - a r i d s c l i ö D p e n nebbe.n epn
klenschclig

besloten karakter

Sommige landbouwlandschappen hebben een kleinschalig, besloten karakter;
door hun parkachtige uitstraling met veel landschaps- en natuurelementen
maken ze een aantrekkelijke indruk op de stadsbewoners.
In principe Heeft vooral de biologische landbouw de mogelijkheid op deze
wijze een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde
en de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Bij deze tak van landbouw is
de bedrijfsvoering aangepast aan de natuurlijke omstandigheden en de landschappelijke verscheidenheid; daarom biedt hij de beste kansen op een gevarieerd en aantrekkelijk landbnuvvlandschap. Er ontstaan interessante beelden
doordat de diversiteit aan wilde planten, maar ook aan gewassen, bij deze
vorm van landbouw hoger is dan bij andere (lit. 13). Daarnaast zijn er meer
en vaker dieren op het land te zien.
We kunnen dus stellen dat deze vorm van landbouw naast «gewone»
produkten als het ware ook natuur en landschap kan produceren. Zo kan
hij voorzien in een bredere maatschappelijke behoefte: de behoefte aan een
aantrekkelijke, schone en gezonde leefomgeving, aan recreatie, educatie en
dergelijke.
De biologische landbouw levert het door de stedeling bewonderde, arcadische
landschap echter niet zonder meer op. Ook biologische landbouw kan leiden
tot een «technisch» ingerichte omgeving. Dat is te zien op bedrijven voor
biologische landbouw in Flevoland. Ook bij biologische landbouw vereist de
esthetische kwaliteit van het landschap dus specifieke aandacht van overheid
en ondernemer.
Daarbij zijn een aantal factoren van belang: de mate waarin een boer aandacht kan besteden aan de landschapskwaliteit, is onder andere afhankelijk
van zijn eventuele arbeidsreserve, de extra kosten die gemoeid zijn met het
produceren van natuur en landschap, en de eventuele compensatie die daarvoor beschikbaar is (in produktprijs, beheersvergoeding, recreatievoorziening
enzovoort).
Grotere open ruimten

Er is nog een aspect van belang voor de leefbaarheid in hel stadslandschap:
de rust en wcidsheid van het «lege» landbouwlandschap van akkers en weilanden, als tegenpool van de drukke en volle stad (zie ook themarapport
<i Vormgeven van siadshmdschappen»). Het is mei name de gangbare, grondgebonden landbouw, die voor deze rust en weidsheid kan zorgen: deze vorm van
landbouw beheert immers de grotere open ruimten van hel stadslandschap.
Afwisselende latidbouwlandsclnippeii wet veel bouwwerken

Niel alleen groene landschappen zijn aantrekkelijk voor de stadsbewoner:
door hun gevarieerde aanzicht kan dat ook gelden voor landschappen met
een groot aandeel glas of steen. Tot nu toe echter draagt grond-onafhankelijke
high-tcch landbouw vaak nauwelijks bij aan de landschappelijke kwaliteit van
het stadslandschap.
Het is dan ook nodig dat bij deze vorm van landbouw meer en planmatige
aandacht besteed wordt aan de esthetische kwaliteit van het agrarisch gebied.
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Mei name de glastuinbouw, de bollcnteeli en de boomteelt hêbhèn de mogelijkheid
in zich om bij te dragen aan die esihetische kwaliteit. Ze kunnen zorgen voor
een interessante visuele afwisseling in het landschap.
Een voorbeeld: de aanwezigheid van kassen nabij nieuwe woonlocaties
hoeft niet altijd als negatief te worden bestempeld. Zo kan worden geprobeerd
om kassen en bijbehorende voorzieningen (zoals bergingsvijvers) te integreren
in hel stedelijke landschap. Daarnaast kan de belevingswaarde worden verhoogd door meer aandacht te schenken aan het architectonisch asped van
gebouwen, kassen en woningen in de kassengebieden. Verder kunnen groenstructuren worden aangelegd die voor landschappelijke afwisseling zorgen en
het kassenlandschap geleden (compartimenteren). Voorbeelden van deze aanpak zijn ie vinden in «Kas en landschap» en de sutdie «Glastuinbouw en landschap» (lit. 18+16).
Ook de bollen- en boomteelt zijn bedrijfstakken die kunnen bijdragen aan
de belevingswaarde van het landschap. De aantrekkelijkheid van de kleurenpaletten van een bloeiend, uitgestrekt bollenveld behoeft geen nadere uitleg.
Ook de «vormentaal» in de boomteelt, met zijn patronen van gelijke siergewassen, spreekt veel mensen aan. Een probleem bij beide bedrijfstakken
- en zeker de bolienieell - is echter dat de aantrekkelijke aanblik maar kort
duurt; daarna zijn de velden langdurig «kaal». Het is nodig, daar meer
aandacht aan ie besteden met het oog op de recreatieve-landschapsbeleving.
Bovendien zijn er milieuproblemen op te lossen in deze teelten. Wal dit
betreft kunnen met de inundatietechniek in de bollemeeh twee vliegen in één
klap worden geslagen: inundatie ontsmei de grond op een milieuvriendelijke
manier en levert in esthetisch opzicht interessante situaties in het stadslandschap op: een mozaïek van grond- en watervlakken.
Een vorm van landbouw die moeilijker is in te passen in het stadslandschap,
is de intensieve veehouderij. Deze veroorzaakt immers vooralsnog een belangrijke milieuoverlast (o.a. meststank), heeft voor de buitenstaander vaak een
negatieve emotionele betekenis, en omvat al met al weinig mogelijkheden om
een recreatief aantrekkelijk landschap te creëren.
Dit neemt niet weg dat ook bij intensieve veehouderij een zekere ruimtelijke
kwaliteit bereikt kan worden: bij de inrichting van agro-stcdelijke complexen
kan die kwaliteit bijvoorbeeld bevorderd worden door er groenstructuren aan
te leggen. Ook het combineren van agrarische en niet-agrarische bedrijvigheid
op één (industrie(terrein biedt mogelijkheden om een geheel te creëren dat
meer is dan de som der delen (bijvoorbeeld door middel van de voordelen van
een afwisselende inrichting).
Kan de landbouw groen en landschapselementen onderhouden?

Alle vormen van landbouw kunnen in principe een bijdrage leveren aan een
aantrekkelijk landschap door groenstructuren in hel landelijk en het stedelijk
gebied te onderhouden. Wanneer deze groensiructuren worden onderhouden
door gemeenten, kost het de gemeenschap veel geld; dit probleem kan mogelijk deels worden opgelost door de landbouw in ie schakelen. Agrarisch of
bosbouwkundig beheer is immers minder intensief dan het gangbare beheer
van stedelijke groen. Minder intensief beheer is goedkoper, terwijl de nattiur33
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waarde en de belevingswaarde van hel groen juist hoger kunnen zijn (zie hei
themarapport «Opmixmrgroen in het stadslandschap»). Een voorbeeld is het
recreatiegebied Spaarmvoude. waar het recreatieschap een agrarisch bedrijf
in/et voor het beheer (lit. 10). Overigens moet wel worden voorkomen dat
een kostenverlaging voor de overheid een kostenstijging voor de boer
betekent. De boer krijgt deze kostenstijging vooralsnog niet terugbetaald in
de prijs van zijn produkten. Er zijn dus maatregelen nodig in de sfeer van
kostprijsverlaging (bijvoorbeeld het aanbieden van goedkope grond) en/of
kostencompensatie (bijvoorbeeld beheers- en onderhoudsvergoedingen).
Een ander probleem bij het inzetten van boeren bij hei beheer van groenvoorzieningen betreft de huidige mest- en melkquotawetgeving. Het is slechts
in beperkte mate mogelijk om door een agrarisch bedrijf gronden te laten
beheren waarop geen mest- of melkrechten rusten. Eén van die mogelijkheden is bijvoorbeeld: de grond gebruiken om mwvocr (zoals gras of maïs)
te produceren, /onder dal er vee op de weiden loopt.

Het landschap en het besef van tijd en ruimte

L a n d b o u w g e e f t n j i m t E l i | k e en t e . r r p o i a I e variatie
en structuur aan h e t l a n d s c h a p .

BuiLent'.'e'i a c c e n t u e e r t de l i n e a i r e afwisseIin;g v a n
s t r a i d w a l l e n en - v l a k t e s

Hel agrarisch grondgebruik bepaalt mede hoe het stadslandschap ruimielijk in
elkaar zit. Tevens biedt de landbouw de stadsbewoner extra mogelijkheden de
seizoenen waar te nemen (bijvoorbeeld aan de hoogte van de maïs).
Biologische landbouw biedt meer ruimtelijke en temporele variatie dan de
andere vormen van landbonw. Dit komt de ruimtelijke oriëntatiemogelijkheden in tijd en ruimte ten goede (lit. 1 3). Gedurende het jaar vali er, door de
relatief kleinschalige opzet, veel ie beleven aan de plantenwereld op biologische boerderijen; je kunt er de seizoenen goed waarnemen.
De interne logica van de landbouw heeft geleid lot een herkenbare landschapsopbouw. Die kan niet alleen een bijdrage leveren aan de oriê'ntatiemogeüjkheden die mensen hebben, maar verschail delen van stadslandschappen ook een eigen identiteit. Een voorbeeld: verschillende, met name
grondgebonden vormen van landbouw bieden mogelijkheden om aspecten
van het historische landschap te behouden in hel moderne stadslandschap,
zoals specifieke patronen van percelen, sloten of beplantingen. Bovendien
kunnen delen van het stadslandschap ook een nieuwe identiteit krijgen door
een specifieke ordening van de verschillende vormen van landbouw aan te
brengen, eventtieel in relatie met andere functies.
Bollenteelt. akkerbouw, weidebouw en tuinbouw houden de ruimte «open»
in visueel-ruimtelijke zin, Een gerichte, regionale ruimtelijke ordening maakt
het mogelijk om deze teehen een bijdrage ie laten leveren aan de landschappelijke opbouw. Door de situering van de bollenvelden in de Bollenstreek kan
bijvoorbeeld een specifiek landschapskenmerk worden geaccentueerd: de
liniaire afwisseling van strand wallen en -vlaktes.

Hoe kan de betrokkenheid van burgers worden vergroot?

Eerder stelden we vast dat de burger lijkt te vervreemden van het landbouwbedrijf. Toch zijn er manieren om mensen weer in contact te brengen met de
landbouw als voedselproducent en als een manier van omgaan met de

n
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natuur: bijvoorbeeld door middel van hel directe contact van de boer me!
de consument (via verkoop, zelfoogst, recreatie of educatie). Met name de
biologische landbouw en de hobby-/deeltijdlandbouw lijken hiervoor geschikt.
Ook direct contact met produkiiewijze kan de betrokkenheid van burgers bij
de landbouw groter maken. We kunnen ons voorstellen dat de consument als
gevolg daar-van bereid zal zijn meer te betalen voor de produkten en op die
maniereen bijdrage levert aan de instandhouding van de landbouw.
Stadsboerderijen zijn in dit verband interessant. Zij kunnen een samenhangend beeld geven van wat de relatie tussen landbouw en natuur kan
inhouden. Een stadsboerderij biedt hiervoor meer mogelijkheden dan de
klassieke kinderboerderij. De boerderij «zorgvrij» in het recreatiegebied
Spaarnwoude is hiervan een voorbeeld.
Ook de hightech landbouw heeft kansen om de betrokkenheid van de
burgers te vergroten. Die landbouwvorm zou voor de burger inzichtelijker,
transparanter, kunnen worden, zodat duidelijker wordt hoe bijvoorbeeld
kassencomplexen functioneren; hierdoor wordt de belevingswaarde
ervan voor de btirger verhoogd. Het mes snijdt aan twee kanten: een
«transparantere» landbouw heeft positieve aspecten voor de stad (recreatiemogelijkheden, belevingswaarde), maar ook voor de landbouw (verbetering
van het imago, klantvriendelijkheid).
Een eenvoudige manier om daaraan bij te dragen zijn de kijkdagen voor de
burger, zoals de actie «Kom in de kas». Het voorbeeldplan «City Fruittul» is
een extreme ititwerking van dit idee: het laat de integratie van kassen met
wonen zien (lit. 19).

Economisch-iunctioneel ge/ien vullen landbouw en stad elkaar goed aan:
de landbouw levert onder andere voedsel en grondstoffen aan de stad, en een
recreatief aantrekkelijk landschap: de stad levert onder meer arbeidskrachten,
kennis en infrastructuur aan de landbouw. In de huidige situatie, waarin
het voor veel landbouwbedrijven niet meer mogelijk is om te groeien, kan
de nabijheid van de stad toch kansen bieden om zich economisch gunstig te
ontwikkelen. Deze relatie tussen stad en land kan een basis vormen voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw in het stadslandschap. We
laten hieronder een aantal van die ontwikkelingsmogelijkheden zien.

Directe afzet van produkten

Sommige vormen van landbouw profiteren als vanouds van de nabijheid van
de stad. Zo kan de directe verkoop van landbouwprodukten aan de stedelijke
consument een economische meerwaarde betekenen voor boeren, wanneer
sprake is van een arbeidsreserve op het bedrijf. De omvang van deze directe
verkoop zal echter te klein zijn om de economische basis van het bedrijf te
kunnen vormen, maar levert boeren meer op en is tegelijkertijd goedkoper
voor de consument (er is geen tussenhandel bij betrokken}. Daarnaast is
kopen bij de boer goed om de betrokkenheid van burgers bij de landbouw te
verdroten.
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De distributieproblemen die zich op landelijke schaal voordoen bij de biologische landbouw, lijken op lokale en regionale schaal eenvoudiger te kunnen
worden opgelost. Door een lokaal distributienetwerk op te zetten (boerenmarkt,
levering aan lokale winkels en restaurants), kan de ontwikkeling van de biologische landbouw in het stadslandschap gestimuleerd worden.
Het is bovendien mogelijk om met stadslandbouw aan te sluiten bij
de tendens naar differentiatie in de markt; de nabijheid van de stad biedt
mogelijkheden voor een gedifferentieerde afzet en een betere afstemming van
hei aanbod op de vraag. Boeren en tuinders zouden zich bijvoorbeeld kunnen
richten op specialistische markten, zoals de markt voor groenten voor de
buitenlandse keukens. Een ander aanknopingspunt is de tendens in Europa
naar een regionale specialisatie van landbouwproduklen. Voor de Nederlandse
stadslandbouw lijkt de produktie van streekeigen produklen een perspectief
te bieden, mei name omdal die de mogelijkheid biedt de recreant ook als
consument aan te spreken (een voorbeeld van de combinatiemogelijkheden:
wie recreatief fietst in het veenweidelandschap, kan daar veenwekickaas
kopen).

Uitwisseling van arbeid

G i o t e ar heirisu

n de i n t e n s i p v e t u i n b o u w .

De stad kan arbeiders leveren aan het agrarisch bedrijf. Dit geldt met name
voor de high-tech landbouw (zoals glastuinbouw, bollenteelt en fruitteelt).
Het zal in veel gevallen gaan om seizoensarbeid en ongeschoolde arbeid.
Andersom levert de nabijheid van de stad de boer (en/of zijn gezinsleden) de
keuzemogelijkheid om een deel van zijn inkomen ie verdienen door te werken
in de stad oi door op de stad gerichte activiteiten uil te voeren. Zo leveren
boeren die de landbouw als hobby ot in deeltijd uitoefenen, arbeid aan de siad.

Recreatieve mogelijkheden

De recreatieve waarde van het landbouwgebied in het stadslandschap kan
worden verhoogd, bijvoorbeeld door te zorgen voor een zorgvuldige inrichting
en architectuur van dat gebied. Een belangrijk middel daarbij is hel creëren
van groenstructuren (inclusief water), Verder kan in veel gevallen van de nood
een deugd worden gemaakt: functionele elementen, zoals windsingels bij fruit-
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teelt of waterbekkens bij kassen, kunnen tegelijk aantrekkelijke onderdelen
van het stadslandschap vormen.
Daarnaast kan de recreatieve waarde vergroot worden wanneer landbouwgebieden en -bedrijven goed toegankelijk zijn. Dat verschillende typen landbouw dicht bij de stad een bijdrage kunnen leveren aan de recreatiemogelijkheden, blijkt wel uit het succes van acties als «Kom in de kas», «BD-kijkdagen»
en «De boer op».
Ook directe verkoop van landbouwprodukten aan de consument kan de
recreatieve belevingswaarde van het landbouwgebied verhogen: het brengt
een grotere variatie teweeg in de agrarische productie en daarmee in het
agrarische landschap.
Recreatie kan ook voor de landbouwbedrijven zelf pluspunten hebben. Als
een agrarisch bedrijf een arbeidsreserve heeft, kunnen nevenactiviteiten in de
recreatie een aanvullende inkomensbron betekenen (zoals het kamperen bij
de boer). Overigens kan het ook voor de «technische landbouw» nuttig zijn
om zich positief aan te burger te presenteren, niet alleen in uiterlijke zin,
maar ook wat betreft produktiemethoden: dat kan het milieu-imago van deze
bedrijfstak ten goede komen.

Ruimtelijke planning en inrichting
Ruimtelijke planning is een belangrijk instrument om de functionaliteit van
het stadslandschap te optimaliseren; via de ruimtelijke planning kunnen de
ontwikkeling van landbouw en stad zo goed mogelijk op elkaar af worden
gestemd. Het bestemmingsplan buitengebied is hierbij een belangrijk
instrument. Dit plan kan bepaalde vormen van landbouw perspectief bieden,
bijvoorbeeld door een toegesneden aanlegvergunningensysteem. Als voorbeeld kan de gemeente Lelystad worden genoemd; zij onderscheidt speciale
gebieden voor biologische landbouw.
De ruimtelijke planning kan de high-tech landbouw op een uitgekiende
manier zijn plaats te geven in het stadslandschap; deze landbouwtak is
tenslotte afhankelijk van de stedelijke infrastructuur. Daarnaast is het belangrijk dat de landbouwgebruiksruimte flexibel kan worden ingericht en gebruikt
en dat er een goede functionele koppeling is met andere stedelijke objecten,
functies en netwerken. Bovendien is een goede landschappelijke kwaliteit
nodig: die kan ertoe leiden, dat de aanwezigheid van landbouwcomplexen in
het stadslandschap gemakkelijker en breder geaccepteerd wordt.
Welk ruimtelijk beleid is nu nodig ten aanzien van de gangbare, grondgebonden landbouw? Deze landbouwvorm heeft minder baat bij een situering
in het stadslandschap; de boer ziet verstedelijking meestal als een bedreiging,
en kiest er vaak voor het bedrijf te verplaatsen naar het echte buitengebied.
Daarentegen heeft de gangbare, grondgebonden landbouw voor de stad
grote planologische betekenis. Deze landbouw beheert de planologische
reserveruimte voor de stad.
Voor de stad is deze gang van zaken voordelig, maar de boeren zelf ervaren
hun positie in het stadslandschap uiteraard minder positief. Een oplossing
daarvoor is wellicht, de boeren sterker te betrekken bij stadsuitbreiding. Aan
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de toepassing van het herinrichtings-instrument Kukakit-Sriri in Japan is te
zien wat de mogelijkheden zijn (lit. 3+4). Daar worden afspraken gemaakt met
boeren die gevestigd zijn in een gebied waar (op termijn) verstedelijking wordt
voorzien. Er wordt vastgelegd dat de betrokkenen te zijner tijd (op een 7elf
te kiezen tijdstip) hun grond in eigen beheer gereed maken voor stedelijke
functies, en dat zij vervolgens de bouwrijpe kavels op de stedelijke grondmarkt
brengen of zelfs als projectontwikkelaar gaan optreden. Op deze manier incasseren de boeren zelf de waardevermeerdering van hun grond (van iandbouwwaarde lot bouwgrondwaarde). Bovendien kunnen zij tot op zekere hoogte
zelf bepalen op welke termijn welk gedeelte van hun grond wordt omgezet in
bouwgrond. Zo kunnen zij bijvoorbeeld desgewenst in deeltijd nog enige lijd
doorboeren.
Bij projecten als deze gelden in ieder geval twee voorwaarden: de ontwikkeling moet planmatig gebeuren en er moet ruimte beschikbaar worden gesteld
voor openbare functies (wegen, groenstructuur, scholen enzovoort). De eerste
voorwaarde betekent dat deelnemende boeren hun gronden bouwrijp maken
op basis van een gemeentelijk plan. In dit plan is de hoofdstructuur van de
nieuwe wijk vastgelegd en worden de bestemmingen en woningsoorten van
de verschillende deelgebieden aangegeven. De boeren worden betrokken bij
de planopstelling. De tweede voorwaarde betekent dat de deelnemende
boeren grond beschikbaar stellen voor openbare functies. Dit gebeurt al bij de
start van hel project, zodat direct wegen, groenvoorzieningen enzovoort kunnen worden aangelegd. Tussen dit raamwerk verrijst geleidelijk de bebouwing.
Dit principe is in Japan al een eeuw operationeel, met als resultaat een ordelijke stadsuitbreiding tegen lage kosten voor de gemeenschap en tegen marktprijs voor de bewoners.
Een ander aspect van ruimtelijke planning is het koersenbeleid van de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening-Extra. Dit beleid is ook van invloed op de keuzen
die worden gemaakt in de rutmielijke planning met betrekking tot de landbouw in het stadslandschap. De zogenoemde blauwe-koersgebieden bij de stad
lenen zich in principe goed voor biologische stadslandbouw, deeltijd-stadslandbouvv en bepaalde vormen van grondgebonden stadslandbouw. Gele-koersgebieden zijn de gebieden voor de concentratie van high-tech landbouw, zoals
bollenteelt, bomenteelt en glastuinbouw. Bruine-koersgebieden lenen zich
voor uiteenlopende vormen van landbouw, zoals kleinere complexen van
high-lech landbouw, eventueel verweven met kleine woongebieden en/of
biologische landbouw.
Een instrument dat een belangrijke rol kan spelen bij her vergroten van de
functionafiteit van het stadslandschap is de landinrichting. Dit instrument
kan voor alle vormen van landbouw in hel stadslandschap belangrijk zijn. Hel
biedt de landbouw een kans op een rendabele bedrijfsvoering in samenhang
met de stedelijke ontwikkeling. Om dit resultaat te bereiken, is een slagvaardige, op maat gesneden landinrichting nodig die ook inspeelt op de plaatselijke
verstedelijkingsproblematiek. Met name de landinridningsvorm Herinrichting
met Bijzondere Doelstelling (HBD) biedt in stadslandschappen perspectief.
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Hierboven hebben we geschetst hoe stad en landbotiw van eikaars nabijheid
kunnen profiteren: dat wederzijdse voordeel kan liggen op het gebied van de
natuur, van de aantrekkelijkheid, en van de functionaliteit van het stadslandschap. Op basis daarvan schetsen we nu vier mogelijke opties om landbouw
succesvol te iniegreren in het stadslandschap.
We noemen een onlwikkelingsmogelijkheid hier een optie wanneer zowel de
boer als de stad er voordcel bij heeft. Natuurlijk kan de mate waarin boer en
stad voordeel hebben van een bepaalde optie, sterk verschillen. Welke van de
vier opties in een bepaald gebied wordt gerealiseerd, hangt af van verschillende factoren: de planologische ruimte die de gemeente biedt, de voorzieningen
die op een bepaalde plaats worden aangeboden, en de persoonlijke voorkeur
en bedrijlssüjl van de agrariër.

Toelichting bij het overzicht
Het overzicht aan opties dal we hier geven, kan niet volledig zijn; de verscheidenheid aan landbouwtakken en -stijlen maaki het ondoenlijk alle denkbare
mogelijkheden te schetsen. Daarom beperken we ons lot een beschrijving van
vier typen stadslandbouw aan de hand van de vier landbouwlypen die we in
paragraaf 23 onderscheiden hebben. Het overzicht kan gezien worden als een
samenvatting van de vorige paragrafen, waar de verschillende aspecten uitgebreid aan de orde zijn gekomen. We drukken de relatie tussen stad en landbouw nit in de meerwaarde die de nabijheid van de stad heeft voor de boer,
en de meerwaarde die de verschillende landbouwtypen hebben voor de stad.
High-tecli stadslandbouw

kenmerken landbouw: -

Er Es een z o r g v u l d i g e i a p d s r h a p p e l i j k e «l
r o d i g uan erf, b ? d n j f s c o m p l e i i en l a n d .

an^le;! inu.i>

bedrijfstakken: glastuinbouw, bollenteelt, boomteelt,
fruitteelt;
- intensief grondgebruik, high-tech;
- grootschalig;
- vaak niet grondgebonden;
- arbeidsintensief;
- gericht op de (internationale markt en deels op de
lokale markt.
kenmerken landschap: - besloten;
- afwisseling in tamelijk grote eenheden tussen
bebouwing, kassen, water en groenstructuren.
meerwaarde voor boer: — gebruik maken van netwerken voor verkeer,
distributie, handel energie, afval, kennis etc;
- gebruik maken van het stedelijke arbeidspotentieel;
- realiseren energiebesparing door warmtekrachtkoppeling met stedelijke functies;
- uitvoeren van PR-activiteiten om de waardering
(wellicht indirect ook in geld) van de landbouwprodukten te verhogen.
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meerwaarde voor stad: -

voorwaarden:

-

inrichting en beheer van een gevarieerde, recreatiefaantrekkelijke en toegankelijke woonomgeving;
afzet van het overschoi aan energie en grondstoffen;
hogere belevingswaarde voor stadsbewoners, doordat aan hen getoond kan worden waar landbouwprodukten vandaan komen en hoc ze worden
geproduceerd (doel: vervreemding tegengaan).
er is voldoende ruimte nodig voor de flexibiliteit

die nodig is voor een rendabele bedrijfsvoering
(uitbreiding en leeltwisseting moeten mogelijk zijn);
- de landbouw moet zo min mogelijk milieubelastend
zijn {op bedrijfsniveau gesloten kringlopen);
- bedrijfsfuncties (zoals waterzuivering of -opsïag)
moeten zo veel mogelijk gecombineerd worden mei
ecologische functies;
- er is een zorgvuldige landschappelijke «aankleding»
nodig van erf, bedrijf, complex en land; aandacht
voor «robuuste groenstructuren» (waaronder water);
- er moet aandacht zijn voor aantrekkelijke architectuur van bedrijfsgebouwen, kassen en woningen.
minnelijke dynamiek: - groot; teeltwisseling, aanpassing bedrijfsvoering,
uitbreiding.
duurzaamheid:
FINANCIEEL
groot; marktgericht (EU, wereld), high-lech.
PLANOLOGISCH
groot; hoog investeringsniveau.
Grondgebonden stadslandbou w

kenmerken landbouw: -

Becreattstre moijelijkhe4f<i » l n grondgebonden
Mödslandbouw

bedrijfstakken: melkveehouderij en andere grondgebonden vormen van veehouderij, akker- en
tuinbouw;
- minder intensief grondgebruik;
- grootschalig;
- grondgebonden;
- arbeidsextensief;
- hoofdzakelijk gericht op bovenregionale markt.
kenmerken landschap: - grotere open ruimten;
- verspreide bebouwing op erven;
- robuuste groenstructuur.
meerwaarde voor boer: - extra inkomsten halen tiit de direcie afzet van landbouwprodukten, de recreatie en het natuur- en landschapsbeheer;
- waardestijging van de grond, die de boeren zeif
kunnen benutten door in geval van functieverandering de grond vóór de verkoop bouwrijp te
maken (vgl. Kukaku-Seiri, zie § 4.4).
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meerwaarde voorstad; -

uw

instandhouden van de schaarse weidse ruimten in
het stadslandschap;

-

inrichting en beheer van een recreatie! aantrekkelijke en toegankelijke woonomgeving;

-

nazuivering van het effluent uit de rioolwaterzuivering;

-

positieve hijdrage aan het. stadsklimaai;

-

open houden en beheren van potentiële stedelijke

-

goede externe productieomstandigheden nodig,

uitbreidingsgebieden.
voorwaarden:

zodat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is;
-

moet voldoen aan algemene milieukwaliteitsnorm;
aandacht nodig voor de landschappelijke kwaliteit
van erl en land;

-

dient recreatieve mogelijkheden te bieden
(bijv. paden over het land).

ru imielijke dyn am iek

laag; weiland hlijft weiland.

duurzaamheid:
FINANCIEEL

minder groot; afhankelijk van EU-subsidics.

PLANOLOGISCH

laag; planologische reserveruimte.

Biologische sUtdslandbouw
kenmerken landbouw: -

hcdrijfstakken: melkveehouderij, vlcesveehouderij,
akkerbouw, vollegronds tuinbouw, glastuinbouw;

n z u i v e - e n h e t effluent u i t de i i • • I-

-

extensief grondgebruik;

-

minder grootschalig;

-

grondgebonden;
tamelijk arbeidsintensiel;

-

gericht op regionale markt; sterke differentiatie in
(streekeigen) prod Likten.

w a t e r z u i v e r i n g na

kenmerken landschap: meerwaarde voor boer: -

kleinschalige afwisseling lussen gewassen, erven en
beplantingen.
benutten directe afzetmarkt voor landSiouwprodukten; beperken distributieproblemen;
extra inkomsten halen uil het natuur- en
landschapsbeheer;

-

benutten van hei poieniïeel aan klanten voor hel
«recreatieve en/ol educatieve produkt»;

-

gebruik maken van hei organische, stedelijke afval
als meststof of als grondslof voor energiewinning
(biogas).

meerwaarde voor stad: -

-

41

half-open;

inrichting en beheer van een gevarieerde,
ecologisch-Interessante, recreatief-aanirekkelijke
en toegankelijke woonomgeving;
mogelijkheden voor educatie en recreatie;
gevarieerd aanbod van hoogwaardige landbouwprodukien;

4.5
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b a l a n s

vier

opties

voor

-

voorwaarden:

-

ruimtelijke dynamiek: -

stadsl j n d

b o u w

afzei organisch afval;
nazuivering van het effluent uit de rioolwaterzuivering;
positieve bijdrage aan het stadsklimaat.
goede externe produktieomstandigheden nodig,
zodat een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is;
dient nict-milieubelastend te zijn:
bedrijfsvoering en produktie moeten afgestemd zijn
op de draagkracht van natuur en landschap;
dient recreatieve mogelijkheden te bieden
(bijv. paden over hel land).
tamelijk laag; landschapbeschermend, wel teeltwisseling.

duurzaamheid:
FINANCIhHL
PLANOLOGISCH
Klem-schahge afwisseling wan b e b o u w i n g , beplanting

tamelijk groot; kwaliteitsprodukten.
tamelijk groot; hooggewaardeerd landschap
(ecologisch en esthetisch).

en g e w a s s e n in deeltijd-sta.dslandb.odw.

Hobby- Ideehijd-stadslandbouw

kenmerken landbouw: -

grote variatie in bedrijfstakken en -stijlen:
veehouderij (schapen, paarden, melkvee, vleesvee).,
(glas)tuinbouw (bijv. bloemen);
- tamelijk extensief grondgebruik; veel niet-agrarische
activiteiten op het bedrijf;
- kleinschalig;
- grondgebonden;
- tamelijk arbeidsexlensief;
- minder marktgericht; persoonlijke voorkeuren en
de fysieke mogelijkheden bepalen de produktie en
bedrijfsvoering.
kenmerken landschap: - tamelijk besloten; kleine ruimten;
- kleinschalige afwisseling bebouwing, beplanting en
gewassen;
- grote diversiteit in gebouwen.
meerwaarde voor boer: - gebruik maken van de stedelijke arbeidsmarkt voor
het verwerven van het hoofdinkomen;
- inkomsten halen uit de directe afzet van landbouwprodtikten, de recreatie, het natuur- en landschapsbeheer en/ol andere niet-agrarische activiteiten op
het bedrijl.
meerwaarde voorstad: - inrichting en beheer van een gevarieerd, recreatief aantrekkelijk, typisch stadsrandmilicu.
voorwaarden:
- flexibiliteit nodig t.b.v. persoonsafhankelijke keuzes
t.a.v. bedrijfsvoering, -lak en -stijl en nevenactiviteiten;
- dient te voldoen aan algeniene-milieukwalitcitsnorm.
ruimtelijke dynamiek: - tamelijke groot; functieverandering van grond en
gebouwen.

d-6

Conclusies

duurzaamheid:
FINANCIEEL
m AMOI OGISCII

-

tamelijk groot; afhankelijk van hooldinkomen.
tamelijk laag; landschap wordt niet unaniem hoog
gewaardeerd, geen lobby.

4,6 Er zijn in poienlie veel verschillende mogelijkheden om de betekenis van de
Conclusies landbouw in hel stadslandschap te vergroten. De tendensen in de landbouw
bieden daar voldoende kansen voor. Er is echter nog veel onderzoek nodig
naar de feitelijke economische mogelijkheden. Het is aan te bevelen, de
bestaande scenario-studies in de landbouw te koppelen met de verschillende
vormen van stadslandbouw.

De kansen van de verschillende landbouwtypen
De kigh-tech landbouw Van een grotere bijdrage leveren aan de ruimtelijke
kwaliteit van hel stadslandschap, omdat deze vorm van landbouw economisch
sierk staat. De hightech landbouw zou voldoende middelen moeten kunnen
genereren om een zorgvuldige planning en inrichting mogelijk te maken van
agro-complexen met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Bovendien maken
nieuwe technieken op het gebied van milieubescherming de combinatie van
stad en hightech landbouw beter mogelijk.

De recreatieve waarde van

De gangbare, grondgebonden landbouw is van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van het stadslandschap. Er zijn tendensen waarneembaar in de richting
van milieuverantwoorde produktie en schaalvergroting; die bieden de mogelijkheid om een tamelijk extensieve, grondgebonden vorm van landbouw te
handhaven in het stadslandschap. De zwakke economische en planologische
positie van deze vorm van landbouw beperkt echter de mogelijkheden van een
duurzaam beheer.

andgoed Amehsweera.

Biologische pfaangepaste landbouw \v\ het stadslandschap lijkt zeer aantrekkelijk,
zowel voor de stad als voor de boer. Het economisch perspectief voor de ontwikkeling van deze vorm van landbouw is echter nog niet volledig duidelijk of
aanwezig. Desalniettemin bieden een aantal tendensen in de landbouw wel
perspectief, zoals de opkomst van streekeigen en gespecialiseerde produkten,
de vraag naar zogenoemde eco-produkten en de toenemende bewustwording
van de consument over kwaliteit en herkomst van produkten. Al met al biedt
deze landbouwvorm goede kansen om ruimtelijke kwaliteit te bereiken, maar
dit resultaat zal niet vanzelf bereikt worden. Daarom vraagt ook de zorg voor
de ruimtelijke kwaliteit specifieke aandacht.
De landbouw als hobby of in deeltijd zal een karakteristiek onderdeel van het
stadslandschap blijven uitmaken; het aandeel deeltijdboeren zal waarschijnlijk
verder toenemen. Er is extra aandacht nodig voor het bereiken van een hoge
ruimtelijke kwaliteit, zodat het stadslandschap recreatief aantrekkelijk blijft of
wordt.

tn het vorige hoofdstuk hebben we aangetoond dat de betekenis van de landbouw voor het stadslandschap groot kan zijn. In het schema in paragraaf 4.5
hebben we vier opties weergegeven, elk met hun meerwaarde voor stad en boer.
Het is echter een open vraag hoe de ontwikkeling van stadsiaiidbouw in de
gewenste richting gestuurd kan worden. Die ontwikkeling is in belangrijke mate
een autonoom proces, dat afhankelijk is van de markt en van initiatieven van
individuele boeren. De vraag is nu: hoe kan ervoor gezorgd worden dat zowel
landbouw als stad de ontwikkelingsmogelijkheden benutten die we in het vorige
hoofdstuk hebben geschetst?

stadslandbouw

In dit hoofdstuk komen uiteenlopende vragen en problemen aan de orde,
maar worden ook oplossingen en realiseringsmogelijkheden aangegeven.
Natuurlijk hebben we niet de pretentie daarmee definilieve oplossingen
aan te dragen: hel gaal in dit hoofdstuk om niet meer dan een schets van
de mogelijkheden, die wij nadrukkelijk ter discussie willen stellen.

Ontwikkeling van stadslandbouw:
een autonoom proces?

Hoe kan de overheid dé ontwikkeling van siadsLindbouw begeleiden?
üe richting waarin stadsland bouw zich ontwikkelt, hangt al' van de maatschappelijke discussie en van initiatieven van (groepen van) agrariërs, en
marktpartijen. Geen van deze actoren kan echt naar een einddoel sturen;
hooguit is heL zo dat ieder van deze actoren vanuit zijn eigen positie een
bestaand proces bijstuurt. De huidige tendens van meer samenwerking van
boeren onderling - bijvoorbeeld in milieucoöperaties -biedt perspectief op een
meer effectieve sturing.
De overheden kunnen voorwaarden scheppen en stimuleren om de
gewensle omwikkelingen te bevorderen. Bij de individuele bedrijven zelf ligt
de dynamiek van de ontwikkeling. Wil de overheid die dynamiek versterken,
dan vergt dat een nauwkeurig inzicht in de ontwikkelingspotenties van
bedrijven en in de motivatie en bedrijf sstijl van boeren. Er is meer kennis
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nodig, bijvoorbeeld over de vraag: welke bedrijfsiypen zijn geschikt om de
landbouw in het stadslandschap te ontwikkelen?
Naast kennis is er een tweede voorwaarde om stadslandbouw te kunnen
omwikkelen: er moet een zekere consensus bestaan over de verdeling van
verantwoordelijkheden. In dit rapport is aangegeven dat het benutten van de
synergie tussen stad en landbouw een gezamenlijke opgave is voor stad en
landbouw. Hot' de verantwoordelijkheden precies verdeeld zullen worden, is
echter mede afhankelijk van de maatschappelijke discussie. Om een voorbeeld
te geven: zowel stad als land hebben belang bij een gevarieerd en aantrekkelijk
landboiuvlandschap. Zo'n landschap is belangrijk voor hel imago van de landbouw, en hei verhoogt de toekomstperspectieven, omdat zo'n landbouwgebied
beschouwd wordt als een waardevol onderdeel van hel stadslandschap. Maar
ook «de stad» - waarbij we in dit geval kunnen denken aan zowel de lokale
overheid als aan recreatieondernemers - heeft belangen bij een gevarieerd en
aantrekkelijk landschap. De vraag is nu: in hoeverre zou de landbouw, uit welbegrepen eigenbelang, de kosten die zo'n landschap vraagt voor zijn rekening
kunnen nemen en in hoeverre zoti het redelijk zijn dat ook de stad een
bijdrage levert?

Hieronder schetsen we een aantal activiteiten en maatregelen die de
ontwikkeling van stadslandbouw zouden kunnen bevorderen.

i.

Verder onderzoek naar bedrijfstypen

Hr is verder onderzoek nodig naar bedrijfstypen door hel rijk in samenwerking
met hel agrarisch bedrijfsleven. Een centrale vraag bij dat onderzoek zou
kunnen zijn: welke bedrijfstypen, met samenhangende funetiepakketten,
zijn te ontwikkelen? Waar liggen de wederzijdse winstpunten voor stad en
landbouw, en welke bedrijfsstijl en ondernemer passen bij die wederzijds
gunstige sittiaüe? Waar liggen wederzijds belemmeringen?
Als uitgangspunt voor het onderzoek naar bedrijfssüjlen stellen we het
schema uil het vorige hoofdstuk voor, waarin de vier opties worden gegeven
voor de ontwikkeling van stadslandbouw. Waar bedrijfsstijlcn van ondernemers per regio verschillen en de landschapstypen verschillende mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van stadslandbouw, zou het onderzoek
regionaal toegespitst kunnen worden. Mogelijk zouden de Informatie en
Kenniscentra Landbouw en Natuurbeheer een rol in hel onderzoek kunnen
vervullen.

2.

De visie van «de stad» op het landbouwgebied stimuleren

De stad zou op een meer doordachte manier om moeten gaan met het buitengebied in hei stadslandschap. Lange tijd is het buitengebied voor de stad vooral
een restruimte geweest voor haar expansie. Nu verandert die visie op het landbouwgebied: sleeds meer zien lokale en regionale besturen zich geplaatst voor
de vraag in welke richting de landbouw zich het beste kan ontwikkelen als
waardevol onderdeel van het stadslandschap. Die taak waarvoor slad en regio
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staan vraagt om een visie op toekomstige ontwikkelingen, op de rol die zij zelf
zouden kunnen spelen of van anderen zouden kunnen uitlokken. Welke toekomst zien zij voor de landbouw? Zien zij mogelijkheden om een gemeentelijk
of regionaal fonds op te richten voor de financiering van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer? Vormt bijvoorbeeld de aanwijzing van specifieke gebieden
een goed middel om ontwikkeling van biologische landbouw te ondersteunen?
Lokale en regionale overheden, maar ook bijvoorbeeld recreatieschappen,
zouden op dit gebied planvorming kunnen ontwikkelen. Deze verkenningen
zouden voor een aantal stadslandschappen kunnen worden opgesteld, mogelijk ondersteund door het ministerie van LNV. Bij de betrokkenheid van LNV
valt te denken aan de mogelijkheden die de LNV-subsidie voor Landschapsstructüinplannen biedt.
V r a a g er. a a n t o c d h i j e l k a a r b r e n g e n is b e l a n g r i j k
vonr deMi^Teq'P v a n

^. Afstemmen van vraag en aanbod
Overheden kunnen zich inspannen om vraag en aanbod op elkaar te laten
aansluiten. Sommige processen leveren in theorie winst op voor alle betrokken partijen: bijvoorbeeld als er een aantrekkelijk landschap geschapen wordt
voor recreatiebedrijven, dal verzorgd wordt door agrariërs. Hetzelfde wederzijdse nut geldt bijvoorbeeld voor groencompostering en nazuivering van
afvalwater. We zouden kunnen zeggen dat in theorie er een markt bestaat
voor dii soort activiteiten, maar dat die in de praktijk nog niet functioneert.
Lokale overheden en het georganiseerde bedrijfsleven zouden door overleg
en experimenten kunnen proberen daadwerkelijk een markt tot stand te
brengen waarop vraag- en aanbodpartijen elkaar wèl weten te vinden.

4.

Stimuleren van bedrijfsontwikkeling

De agrarische bedrijfsontwikkeling kan worden gestimuleerd in de richting
van stadslandbouw. Deze ontwikkeling is afhankelijk van het initiatief van
individuele ondernemers of collectieven van ondernemers, die door de jaren
heen altijd zeer inventief zijn geweest in het benutten van toekomstkansen.
Lokale overheden en het georganiseerde agrarische bedrijfsleven zouden
voorbeeldprojecten kunnen stimuleren. Daar bestaan subsidiemogelijkheden
voor: sinds november 1994 is er de bijdrageregeling van de Europese
Gemeenschap «Demonstratie- en bewustmakingsprojecten milieu- en natuurvriendelijke landbouwproduktiemethoden». Deze regeling is bedoeld voor
projecten met landbouwkundige vernieuwingen die voldoende perspectief
bieden voor toepassing op bedrijfsniveau onder andere op het gebied van
biologische landbouw, energiebesparing, en behoud en ontwikkeling van
natuur- en landschapswaarden in agrarische gebieden.
Een ander instrument dat een roi kan spelen, is de ruimtelijke planning.
Die kan voor alle vormen van stadslandbouw een belangrijke ondersteuning
zijn, maar in het bijzonder voor wat in dit rapport de high-tech landbouw is
genoemd. Er zou met name wel eens een belangrijk stimulerend effect uit
kunnen gaan van pfannen waarbij glastuinbouw en stedelijke functies gecombineerd worden, bijvoorbeeld wanneer glasruinbouw wordt opgenomen in de
stadsuitbreidingsprojecten. Glastuinbouw immers stelt specifieke vestigings-
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eisen. Omdat geschikte gebieden niet alleen aangewezen maar ook ontwikkeld
moeten worden, is planning hier een effectief instrument: de ingebruikneming
kan beter in de hand gehouden worden, en er kan directer worden ingespeeld
op de behoefte aan locaties van de markt.

|~5j] Hieronder geven we een overzicht met aanbevelingen voor onderzoek:
Aanbevelingen voor nader
onderzoek Toekomstperspectieven van biologische stadslandbouw
Er zou onderzocht kunnen worden wat de ruimtelijke condities en markt condities zijn om dit landbouwtype optimaal te ontwikkelen en wat het
marktaandeel voor ecoprodukten is en kan zijn.
Beheerslandbouw
Landbouwbedrijven zouden specifieke natuurdoelen kunnen gaan nastreven
en in hun bedrijfsvoering opnemen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is,
dat nagegaan wordt welke wensen agrariërs op dit gebied hebben en in hoeverre burgers en/of bijvoorbeeld recreatiebedrijven een financiële bijdrage
over hebben voor zo'n «ecologische» bedrijfsvoering.
Evaluatie «Boeren met natuur»
Door initiatieven op het gebied van «Boeren met natuur» te evalueren in het
licht van de relatie met de stad, kan het inzicht in de mogelijkheden van dit
type stadslandbouw worden versterkt.
Landschappelijke inpassing VINEX-locaties
De landschappen rondom VINEX-locaties hebben in sommige gevallen een
betrekkelijk geringe ruimtelijke kwaliteit. Er zou, voor een aantal verschillende situaties, onderzocht kunnen worden met welke planning, inrichtingsmaatregelen en beheer deze landschappen een grotere aantrekkelijkheid
kunnen krijgen voor de nieuwe stadsbewoners. Enkele voorbeelden: de glastuinbouw kan opgenomen worden in de verstedelijking, gebieden kunnen
ontsloten worden met het oog op recreatie, en er kunnen landschappelijke
elementen, bovenstedelijk groen en dergelijke worden aangelegd. Verder kan
gedacht worden aan varianten in beheer waarbij agrariërs in verschillende
mate bij dat beheer ingeschakeld zouden kunnen worden. Er zouden bij een
aantal locaties de haalbaarheid en kosten van een aantal uitgewerkte modellen
getoetst kunnen worden.
Landschapsstudies bollenteelt en boomteelt
Analoog aan de studie «Glastuinbouw en landschap» kunnen de landschappelijke aspecten van de bollenteelt en de boomteelt worden onderzocht en
gepresenteerd.
Voorstellen tot aanpassing landinrichting
Op dit moment wordt door LNV een evaluatie gepland van het instrument
landinrichting. Die evaluatie betekent een moment waarop eventuele aanpassingen kunnen worden voorbereid en in discussie gebracht. Er zou onder
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zocht kunnen worden welke vormen van landinrichting in het stadslandschap
goed aansluiten op de inrichiingsbehoefte en een functioneel uitvoeringstempo hebben. In Japan is een methode gebruikt (zie ook paragraaf 4.4) die
aandacht verdient: deze bijzondere vorm van landinrichting begeleidt de overgang naar verstedelijking en biedt agrariërs een grotere bestaanszekerheid. Het
onderzoek zou kunnen resulteren in een voorstel voor aangepaste vormen van
landinrichting, dat bovendien de criteria aanvult voor het in uitvoering nemen
van landinrichtingsprojecten.
De j a p a r ï s e K u k a k u - S e i r i - n i e t h ü d e k a n i n s p i r a t i e
l e v e r e n bij d e hèrzf&ning v a n h e t i n s t r u m e n t lancfn'rit'iting.

Vesiitjingsfactoreu voor kigh-tech

stadslandlwuw

Er is nader onderzoek gewenst naar de verschillende vestigingsfactoren voor
high-tech landbouw, om zo de planologische voorwaarden voor dit landbouwtype te onderbouwen.
-

Beheer stedelijke netwerken

Er zou onderzocht kunnen worden wat de mogelijkheden zijn om landbouwbedrijven in te zetten bij het beheer van stedelijk netwerken, inclusief het
groene netwerk. Hel kan gaan om onderzoek naar technieken die op bedrijfsniveau toepasbaar zijn, maar ook naar kwantitatieve aspecten (om hoeveel
netwerkbeheer of verwerking van sloffen gaar het) en financiële (wat kan hel
beheerde bedrijven opleveren). De mogelijkheden kunnen nagegaan worden
wat betreit het beheer van openbaar groen en regionale groenstructuren, inzet
van landbouwbedrijven bij nazuivcring van afvalwater en bij afvalverwerking.
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We besluiten met enige onderwerpen die in de discussie aan de orde kunnen
komen.
Onderwerpen op liet gebied van de problematiek zijn:
de kansen om het aanbod aan landbouwprodukten te verbreden, mede in
verband met de mogelijkheid van een directe afzet;
-

de kansen die de stadslandbouw in het stadslandschap biedt om een aantrekkelijk landschap ie kunnen creëren en behouden;
de mogelijkheid van de landbouw om de eigen milieukwaliteit te beheersen en bij te dragen aan de milieukwaliteit van het stadslandschap;

-

de kansen om industriële landbouw te combineren met stadsuitbreiding.

Onderwerpen op het gebied van de straiegie zijn:
de rol van overheden, landbouwbedrijfsleven en -organisaties Leo aanzien
van de landbouwontwikkeling in het stadslandschap;
-

de inzet van juridisch en financieel instrumentarium voor stadslandbouw,
zoals bijvoorbeeld bestemmingspkinnen en onderdelen van de milieu- en
landbouwwetgeving;

-

de vraag hoe hel landinrichtingsinstrumentarium beter ingezet kan
worden ten behoeve van de stadslandbouw.
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