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Terra culta donat multa
Met bovengenoemde Latijnse spreuk werd ik jarenlang dagelijks
geconfronteerd bij het binnenkomen van het Proefstation voor
de Bloemisterij. Vrij vertaald luidt deze zegswijze, dat de aarde
steeds meer oplevert, naarmate men haar meer bewerkt. En dat
hebben we gedaan in het verre en zeker in het recente
verleden. Via theorieën als die van de "Wet van de afnemende
meeropbrengsten" en van de "Wet van het minimum" hebben we
zoveel geproduceerd - meestal in bulk - dat er een groot
overschot is of dreigt te ontstaan. Het lijkt wel of de land- en
tuinbouw mede hierdoor vandaag de dag op haar grondvesten
schudt. Een agrarische revolutie - niet de eerste - lijkt
aanstaande. Uitgangspunten, die jarenlang het beeld van de
Nederlandse akker- en tuinbouw hebben bepaald, blijken niet
meer de betrouwbare pijlers van de agrarische economie te zijn.
Zowel op sociaal als economisch gebied is deze sector op drift
geraakt. De chaos die dit veroorzaakt heeft en mogelijk nog zal
veroorzaken is niet bijster benijdenswaardig voor degenen, die
bij het agrarisch gebeuren betrokken zijn. Desondanks past het
de akker- en tuinbouwer niet om het fatalistische scenario aan
te hangen. Veeleer is het een uitdaging om collectief - het
sleutelwoord van de historische groei - te speuren naar vernieuwing. Daarbij zal zeker het adagium opgang doen om zich veel
meer te bekommeren om kwaliteit dan om kwantiteit. De
komende generatie akker- en tuinbouwers kan triomferend uit de
chaos te voorschijn komen, mits zij zich in positieve zin onderscheidt van de concurrerende aanbieders. Derhalve zal de
spreuk uit de aanhef met één woord moeten worden uitgebreid:
TERRA CULTA DONAT MULTA....V A R I A

ir C.A.M. Groenewegen
Voorzitter themawerkgroep IKC-AT
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Akker- en tuinbouw op weg naar het
ecologisch post-industriële tijdperk
Ir D. Meijaard
Adjunct directeur LEI-DLO
Inleiding
De Nederlandse samenleving heeft zich na 1850
ontwikkeld van een agrarische naar een industriële maatschappij. Het belang van de landbouwsector als bron van werkgelegenheid en inkomen
nam voortdurend af. Vooral in het tijdperk na de
tweede wereldoorlog was de industriële sector
de motor van de economie. De prijzen op de
markten voor grond- en hulpstoffen en voor de
factorinputs arbeid en vermogen in het bijzonder
werden in toenemende mate bepaald door de
industriële ontwikkeling.

en produktie. Hiervoor dient een evenwichtseconomie te worden ontwikkeld van een echte
samenwerking met natuur en milieu (De Ridder,
1988). Aan de produktie van land- en tuinbouw
zullen evenals in de andere bedrijfstakken steedsmeer voorwaarden vanuit de maatschappij worden opgelegd. Het Nationaal Milieubeleidsplan
en de Structuurnota Landbouw zijn als voorbodes van dit tijdperk te beschouwen. Het einde
van het post-industriële tijdperk wordt ook
gekenmerkt door een mondialisering in de
werkverdeling en een toenemende liberalisering
van de wereldhandel. Het verplaatsen van econoOndernemers in land- en tuinbouw dienden, om
in deze maatschappij te kunnen overleven, de be- mische activiteiten naar landen in Zuid-Oost
Azië en OostEuropa en de weliswaar moeizame
drijfsvoering continue aan te passen aan de vervooruitgang die in de Gatt onderhandelingen
anderingen in de omgeving. Om te kunnen
overleven moest de ontwikkeling van arbeidspro- wordt geboekt om de belemmeringen in het interduktiviteit en inkomen ongeveer gelijke tred hou- nationale handelsverkeer te verminderen, illustreren dit beeld. De Nederlandse landbouw
den met die in andere sectoren van de
betreedt
hiermee een nieuw traject in het aanpassamenleving. Van 1900 tot 1950 vond de
modernisering van de landbouw plaats binnen de singsproces.
bestaande bedrijven en met ongeveer dezelfde
arbeidsbezetting. Het aantal landbouwbedrijven
In deze inleiding zal op basis van ontwikkelinen de agrarische beroepsbevolking namen zelfs
gen uit het verleden getracht worden aan te genog toe. Na 1950 veranderde deze situatie gronven, welke elementen in de strategie van bedrijf
dig. Veel ondernemers, dan wel potentiële opvol- en bedrijfstak benadrukt moeten worden om de
gers haakten af.
uitdagingen van het nieuwe tijdperk aan te kunnen.
Het industriële tijdperk bevindt zich nu in zijn
laatste fase. In belangrijke industrielanden
De bedrijfsuitkomsten kunnen als een graadmeneemt de industriële werkgelegenheid af, de
ter worden gezien voor de vitaliteit van de bedrijven en de sector. De
dienstensector wordt meer bepalend voor de
rentabiliteitsontwikkelingen sedert de jaren vijfeconomische structuur. In de laatste decennia
tig is het uitgangspunt voor onze beschouwinkomt, beginnend met het rapport van de Club
gen. Nederland is één van de grootste exporteurs
van Rome, een toenemend besef voor de nadeliin de internationale handel van agrarische
ge externe effecten van de alsmaar toenemende
produkten. Het ligt dan voor de hand de ontwikproduktie. Een nieuw ecologisch tijdperk tekent
zich voor de Westerse samenleving af, waarin er keling van de rentabiliteit te zien als een afgeleide van de ontwikkeling van de
meer evenwicht zal zijn tussen natuur en milieu
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concurrentiekracht. In de concurrentie-analyse
van Porter worden als centrale determinanten de
produktiefactoren, netwerken, economische orde
en binnenlandse vraag, en als aanvullende
elementen overheidsbeleid en toeval genoemd
(figuur 1). Deze determinanten dienen het uitgangspunt te zijn voor de ondernemings- en sectorstrategie.

gebied, maar op het ruimtelijke en juridische
vlak. De rentabiliteit is de resultante van de ontwikkelingen op al deze deelaspecten, die we in
samengevatte vorm ook terugvinden in de determinanten van Porter.

Globaal gesteld was de beloning van de ingezette produktiefactoren in de voedingstuinbouw tot
1970, in de bloemisterij (m.u.v. de bloembollenteelt) tot aan het begin en in de akkerbouw en
bloembollenteelt tot aan het eind van de tachtiger jaren positief. De gepresenteerde cijfers zijn
vijfjaarlijkse gemiddelden. Uit deze dalende
trend mag afgeleid worden dat ondanks de vermindering van de bedrijven de economische
positie van de "blijvers" is verslechterd. Aan het
tijdstip van het omslagpunt is af te lezen dat de
positie van de fruitteelt en de opengrondsgroenteteelt zwak is. Deze sectoren spelen op de Europese markt geen dominerende rol
en de afzetkansen worden voornamelijk bepaald
door de omvang van de oogst in de andere WestEuropese landen. Bij de glasgroenten werd de
dalende trend op het eind van de tachtiger jaren
door de produktievernieuwing tijdelijk onderbroken.

Hutten en Rutten (1990) hebben in hun onderzoek over technologische ontwikkelingstrajecten
aangetoond, dat de herkomst van nieuwe technologieën niet alleen door de ontwikkelingen in de
sector zelf, maar ook (vooral) door de ontwikkelingen erbuiten worden bepaald. Zij waarschuwen ervoor deze als autonome factor te
definiëren in de middellange termijnstudies. De
prijzen van de inputs dan wel de opportunity
costs van de eigen arbeid -wat kan die opbrengen buiten de landbouw - zijn stimuli voor de
herallocatie van produktiefactoren. Dit kan geïllustreerd worden door de aanpassingsprocessen
in de jaren 1950, waarin land- en tuinbouw zich
dynamisch hebben ontwikkeld. De prijzen voor
arbeid bijvoorbeeld stegen in de periode 19501975 met een factor 600, die van duurzame
produktiemiddelen met 200%.

Rekenkundig kunnen we de rentabiliteitsontwikkeling verklaren uit de prijsontwikkeling van
de inputfactoren en eindprodukten en de
ontwikkeling van de produktiviteit. De produktiRentabiliteitsontwikkeling
viteit is het toerental van de motor van de econoDe beloning voor de ingezette produktiefaktoren mische groei en van de bedrijfsontwikkeling. De
produktiviteitswinst leidt tot één reële verlaging
is in alle sectoren van de plantaardige produktie
van de kostprijs per eenheid produkt. Hoewel de
• sedert 1950 trendmatig gedaald (tabel 1). In de
mate waarin deze kostprijsverlaging werd gerezestiger jaren en voor de meeste bedrijfstakken
ook nog in de zeventiger jaren konden akker- en aliseerd per sector verschilt, is de
tuinbouw zich bij de sterk stijgende welvaart bui-- produktiviteitsverbetering in alle sectoren van
ten de landbouw qua rentabiliteits- en inkomens- de plantaardige produktie zonder onderbreking
doorgegaan.
ontwikkeling goed handhaven.

Produktiviteit en kostprijs in
verleden en heden
Verleden
De ontwikkelingsmogelijkheden en daarmee de
bedrijfsuitkomsten van de onderneming worden
in sterke mate bepaald door omgevingsfactoren,
niet alleen op economisch, technisch en sociaal
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De enorme groei van de welvaart in de vijftiger
en zestiger jaren noodzaakte de landbouw de
arbeidsproduktiviteit sterk te vergroten. Door
schaalvergroting, mechanisatie en een betere arbeidsorganisatie nam het aantal werkenden in de
landbouw snel af. Het aantal regelmatige krachten nam in de periode 1950-1980, met een top in
de zeventiger jaren, met 50% af. De drastische
verlaging van de arbeidsinzet in uren per ha in
de grondgebonden produktietakken wordt ge-

ïllustreerd in tabel 2. Na 1980 is deze factor grotendeels uitgewerkt.
Een ander voorbeeld van de prijs als stimulans
voor de ontwikkeling van begeleidende technologieën is te vinden in de glastuinbouw. De sterke
stijging van de energieprijs leidde in korte tijd
tot een aanzienlijke verbetering van de energieefficiency.
In de tachtiger jaren ging de produktiviteitsontwikkeling gestaag door. In deze periode gaf de
prijsontwikkeling op de markt van inputs geen
bijzondere prikkel tot de ontwikkeling van een
nieuwe technologie voor een bepaalde inputfactor. De produktiviteitsverbetering werd in hoofdzaak bereikt door een intensivering van de
produktie. Het toenemend gebruik van opbrengstverhogende inputs, o.a. zaai- en plantgoed, en ook de toepassing van de
automatisering leidde tot een betere procestechnologie met als gevolg meer produkt per een-.
heid van oppervlakte. Als belangrijkste
stimulans voor deze opbrengstverhogende
technologieën zijn de reëel dalende opbrengstprijzen op de afzetmarkt aan te merken.

Heden
Wat mag men van de produktiviteitsontwikkeling in het ecologische tijdperk verwachten? Om
de maatschappelijke doelstellingen te realiseren
worden aan de produktie randvoorwaarden opgelegd. Het intensiveringsproces en de ongelimiteerde toepassing van opbrengstverhogende
inputs, die in het afgelopen decennium goed
waren voor een paar turbo's in de motor van de
produktiviteitsontwikkeling worden daarmee afgeremd. Voor deze traditionele technologieën ko-men de grenzen in zicht. Een geringere stijging
van de produktiviteit en daarmee een minder
sterke reële kostprijsdaling lijkt voor de toekomst waarschijnlijk.

eisen worden gesteld dan tot nu toe. De bedrijfsvoering zal nog verder moeten worden "verwetenschappelijkt" om tot een milieutechnisch en
economisch zo verantwoord mogelijk gebruik
van inputs te komen. De informatietechnologie
kan via procesautomatisering en informatiesystemen waarschijnlijk in de zeer nabije toekomst
een belangrijke bijdrage leveren tot de "fijnregeling" bij het produktieproces. Van een andere
sleuteltechnologie de biotechnologie is slechts
op langere termijn, zeker na 2000 een grotere invloed te verwachten (V.d. Meer 1991).
Van de ontwikkeling van de meer begeleidende
technologieën, zoals biologische gewasbescherming en warmte-krachtkoppeling mag men op
kortere termijn effecten verwachten. Dit optimisme wordt ook door het onderzoek gedeeld. De
kansen dat teelttechnisch gezien de gestelde normen gehaald kunnen worden, worden steeds gunstiger beoordeeld. Werden de kosten en baten
voor een 50% reductie van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in het meerjarenplan
gewasbescherming geschat op 850 miljoen gulden, in de studie van Oskam en Stolwijk (1992)
werden ze al op 200 miljoen gulden begroot. Onderzoek op de innovatiebedrijven tonen aan dat
in de akkerbouw bedrijfssystemen zijn te ontwikkelen die voldoen aan de normen voor
gewasbeschermingsmiddelen en waarbij de bedrijfsresultaten het niveau van de traditionele
landbouw evenaren.

De normen voor de energie-efficiency voor de
glastuinbouw zullen waarschijnlijk wel worden
gehaald (Van der Velden, 1993). De situatie rond
C02-emissie is echter zorgelijker. Technisch
zouden door het gebruik van schermen de normen voor C02-emissie wel gehaald kunnen worden. De prijssignalen ontbreken echter om de
toepassing bedrijfseconomisch aantrekkelijk te
maken. Verhoging van de prijzen van de
milieubelastende inputs wordt dan ook vaak aanbevolen als de oplossing voor dit probleem
Van de Noort (1993) heeft erop gewezen dat
.
voortgaande groei en innovaties wel noodzakelij- (Brouwer, 1991). De hiermee verbonden proke voorwaarden zijn om een duurzame ontwikke-. blematiek werd op dit moment te groot geacht
om dit stelsel daadwerkelijk in te voeren. In
ling te realiseren. Om deze noodzakelijke
economische groei bij de nieuwe randvoorwaar- overeenkomsten tussen de overheid en het landden te realiseren zal aan het management grotere bouwbedrijfsleven is vastgelegd dat het bedrijfsleven de inspanning zal leveren om de gestelde
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doelen te realiseren. Deze inspanningsverplichting zal de produktiviteitsontwikkeling, gedefinieerd in traditionele zin, afremmen, maar zeker
niet tot nul reduceren.

De ruilvoetverhouding
Deze reële jaarlijkse daling van de kostprijs per
eenheid produkt, zijnde de kostprijsontwikkeling bij gelijkblijvende prijzen van de in- en outputs van de produktie is een van de verklarende
factoren van de rentabiliteitsontwikkeling. De
andere verklarende factor is de ontwikkeling van
de nominale prijsverhouding van de produktiemiddelen en de eindprodukten. Uit het dalend
rentabiliteitsverloop in de afgelopen periode kan
worden afgeleid, dat ondanks de gunstige
produktiviteitsontwikkeling de beloning voor de
ingezette produktiefactoren voor de "blijvers" regelmatig terugliep. De oorzaak hiervoor is de ongunstige prijsverhouding tussen kostenfactoren
en eindprodukten. Indien de prijsverhouding tussen een eenheid landbouwprodukt en een eenheid niet-landbouwprodukt in 1950 op 100
wordt gesteld, dan is die in 1992 gedaald tot 35
(Stolwijk, 1993). Als gevolg van het toegenomen aanbod en de concurrentie uit andere landen kon de produktiviteitswinst door de
producenten niet geincasseerd worden. De
produktiviteitswinst is in de vorm van steeds lager wordende prijzen aan de consument doorgegeven. De landbouw leverde daarmee een
duidelijke bijdrage aan de welvaart. In figuur 2
is de ruilvoetverhouding sedert 1950 voor de totale land- en tuinbouw aangegeven.
Deze ruilvoetverhouding is in de negentiger jaren in de plantaardige sector, met uitzondering
van de boomteelt, drastisch verslechterd. De
fruitteelt en de glasgroenteteelt bereikten zelfs
een historisch dieptepunt. De oorzaak moet worden toegeschreven aan een verminderde concurrentiekracht door zowel incidentele als
structurele oorzaken. Door de onderwaardering
van de gulden en de economisch gezien desastreuze omwisselkoers van de Ostmark werd de
concurrentiepositie tijdelijk bevorderd. De terugval is nu bijzonder groot. De minder goede afstemming van de produktie aan de veranderende
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eisen van de markt is een meer, en waarschijnlijk de belangrijkste, structurele oorzaak. Deze
teruggang is des te zorgwekkender daar de sectoren in het komende decennium een belangrijke
krachtsinspanning moeten leveren om de negatieve externe effecten te verminderen, hetgeen
ten koste gaat van de produktiviteitsontwikkeling in traditionele zin.
In het naoorlogse tijdvak hebben de ondernemers in hun bedrijfsvoering adequaat gereageerd
op de veranderingen in de omgeving. De prijssignalen vanuit de markten voor produktiemiddelen, arbeid en vermogen en voor eindprodukten
werden snel opgepakt. Een enorme herallocatie
van de produktiefactoren vond plaats, hetgeen resulteerde in verhoging van de grond- en arbeidsproduktiviteit, die groter was dan in de meeste
andere Europese landen. Ondanks de toenemende randvoorwaarden aan de produktie zal, door
de bedrijfsvoering hierop meer te richten, de produktiviteit, zij het op een lager niveau nog wel
stijgen. Het overleven van de individuele bedrijven is het zorgen boven de gemiddelde produktiviteitsstijging van de sector uit te komen.
Kwaliteit en diversiteit komen vooral tot uitdrukking in de prijs zodat bij gelijkblijvende
produktiviteit maar bij een verbeterde ruilvoet
toch de rentabiliteit op peil kan blijven. Ook hierin schuilt een overlevingskans. Voor het overleven van de sector
zullen de hoogwaardige determinanten in de concurrentieanalyse zoals netwerken, economische
orde en overheidsbeleid meer bepalend zijn. Om
als sector te overleven zal de synergie, die tussen deze determinanten kan worden behaald
beslissend zijn.

Overheidsbeleid
Het landbouwbeleid is er op gericht de
veranderende positie van land- en tuinbouw te
begeleiden. Het Nederlandse beleid wijkt hierin
niet af van dat van de andere Europese landen.
De benadering van land- en tuinbouw als een levensvatbare bedrijfstak, die in staat is te concurreren op de internationale markt is echter minder
algemeen. Bij de totstandkoming van het ver-

drag waren bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk
voor en Duitsland en Engeland tegen de opneming van de landbouw in de Gemeenschappelijke markt.
Het zwaartepunt van het Nederlandse beleid ligt
bij het scheppen van voorwaarden en niet zozeer
bij het beschermen. Beleidsmaatregelen worden
beoordeeld op de gevolgen voor de export. De
houding van de overheid tijdens de energiecrisis
voor de glastuinbouw is hiervoor illustratief.
Deze opstelling van de Nederlandse overheid
heeft er mede toegeleid dat land- en tuinbouw
zich konden ontwikkelen tot een efficiënte bedrijfstak. Recent zijn de maatschappelijke gevolgen van de produktie nadrukkelijker in het
beleid geïntegreerd, waarbij de belangen van
duurzaamheid, veiligheid en economie moeten
worden afgewogen.
De produktiviteit en daarmee concurrentiepositie van land- en tuinbouw zal, zeker op de
korte termijn, waarin Nederland noodgedwongen als gidsland moet fungeren, worden geschaad. De oplossing moet meer dan voorheen
in de ruilvoetverhouding worden gezocht. Deze
staat echter onder druk door het beleid tot liberalisering van het handelsverkeer. Naast de concurrentie uit de landen met lagere lonen zal ook
rekening moeten worden gehouden met een
toenemende concurrentie uit landen, die minder
genoodzaakt zijn strengere milieumaatregelen te
treffen. Wanneer ook nog in ogenschouw wordt
genomen, dat kennisvoorsprong steeds sneller
wordt ingehaald, dan is het duidelijk dat het Nederlandse bedrijfsleven aan het begin van het
post-industriële tijdperk weer voor grote aanpassingsproblemen staat.
De agrarische sector is hierin niet uniek, de
staal-, auto- en elektronische industrie kampen
bijvoorbeeld met dezelfde problemen. Wanneer
het tempo waarin men de maatschappelijke doelstelling wil realiseren het gezamenlijk effect van
produktiviteits- en ruilvoetontwikkeling overtreft, kan de continuïteit van de sector in gevaar
komen. Uit het onderzoek van Buurma (1993)
naar de financiële gevolgen van milieumaatregelen voor de glastuinbouw blijkt dat de extra

lasten van het totaal voorgenomen pakket aan
milieumaatregelen een groot aantal
glastuinbouwbedrijven in onoverkomelijke financiële problemen brengt. Door de bedrijven meer
tijd te geven deze milieuinvesteringen te verrichten neemt de financierbaarheid van die investeringen toe. Er zal door de overheid in haar rol
de veranderende positie van land- en tuinbouw
te begeleiden steeds een afweging plaats moeten
vinden tussen duurzaamheid, veiligheid en concurrentiekracht.
Prijssignalen werken als prikkel tot veranderingen in de bedrijfsvoering. In een open economie
zijn sterke afwijkingen van de prijzen in het
internationale handelsverkeer op den duur onhoudbaar. Aan het eind van de beschouwde periode is het EG-prijsbeleid dan ook in de revisie
en voor belangrijke produkten vervangen door
of gecombineerd met inkomenssteun en quota's.
Voor negatieve externe effecten komen er (nog)
geen prijssignalen vanuit de afzetmarkt. Deze
vormen dan ook (nog) geen prikkel tot verandering. Heffingen op inputfactoren zijn in een
open economie moeilijk te realiseren. Daarom is
er bij de overheid een toenemende neiging bij
maatschappelijk gewenste aanpassingen met
contracten met het bedrijfsleven te werken. In
deze overeenkomsten zegt het bedrijfsleven toe
een bepaalde inspanning te verrichten.
In het ecologisch post-industriële tijdperk zullen
de aanpassingen in land- en tuinbouw niet alleen, zoals in het verleden geïnduceerd worden
vanuit de in- en verkoopmarkten middels prijssignalen, maar ook door afspraken over de maatschappelijk gewenste aanpassingen in een tempo
dat voor beide partijen uitdagend maar haalbaar
wordt geacht. Zorgsystemen voor o.a. natuur, milieu, arbeidsomstandigheden zullen als hulpmiddel bij de bedrijfsvoering een toenemende rol
gaan spelen. De effectiviteit van deze convenanten zal toenemen, wanneer de prijssignalen
voor deze negatieve effecten die er mogelijk in
de markt zijn zo goed mogelijk kunnen worden
opgevangen. Dat brengt ons naar de uiterst belangrijke determinant in de concurrentieanalyse:
de economische orde en de netwerken.
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Economische orde en de netwerken
In de theorie van Porter zijn economische orde
en de beschikking over netwerken belangrijke
factoren voor de concurrentiepositie. Onder de
economische orde worden eigenschappen als
ondernemingsgeest, internationale gerichtheid,
vermogen tot samenwerken en managementcultuur begrepen en onder netwerken, de mate
waarin de verschillende schakels in de keten elkaar benutten en gebruik weten te maken van
ideeën uit andere sectoren. Het behoeft geen betoog dat in het verleden deze eigenschappen zeer
hebben bijgedragen tot de sterke positie van de
Nederlandse land- en tuinbouw. De afzetcoöperaties nemen in dit gebeuren een centrale
plaats in en hebben de voordelen van een relatief kleinschalige produktie met een grootschalige afzet weten uit te buiten.

Vraag
In de internationale goederenclassificatie van de
OECD loopt de schaal vanaf de produkten, die
respectievelijk hulpbronnen en arbeidsintensief
zijn, via de produkten, waarbij schaalvoordelen
te behalen zijn naar produkten die gemakkelijk
aangepast kunnen worden aan de gedifferentieerde eisen van vragers naar produkten die kennisintensief zijn. Akker- en tuinbouw zijn nog veel
te sterk vertegenwoordigd in de buiksector, waar
men het van de schaalvoordelen moet hebben.
De bedrijfstak moet om te kunnen overleven
zich aanpassen aan de gedifferentieerde vraag
naar produkten, kennisintensief zijn, zowel op
het gebied van de produktie als op het gebied
van de afzet. De voorsprong in de markt, die anderen in de markt hebben weten te behalen, doet
de vraag opkomen of de organisatie van de afzet
niet dusdanig is dat alleen maar prijssignalen
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over het massaprodukt opgevangen kunnen worden en de benodigde prijssignalen van de gedifferentieerde vraag onvoldoende doorklinken.
Wanneer dan nog synergie bereikt zou kunnen
worden met de maatschappelijk gewenste
veranderingen zou de concurrentiepositie daar
ten zeerste gebaat mee zijn. Kennis over en technologische voorsprong in de produktie moet, om
met succes op de internationale markt te kunnen
concurreren, hand in hand gaan met diepgaande
kennis van de markt. De dalende trend in de bedrijfsuitkomsten tot ver beneden de pariteitsnorm met een afnemende groei in de
internationale wereldhandel roept de vraag op of
de tuinbouw eraan ontkomt de bakens grondig te
verzetten. Ontwikkelingen in niet-agrarische bedrijfstakken geven aan dat aan het optimaliseren
van de waardeketen een toenemende betekenis
wordt gehecht. Dit leidt in andere bedrijfstakken
tot een globalisering van de produktie. Om aan
de gedifferentieerde vraag te kunnen voldoen
worden de logistieke en servicetaken dicht bij de
consumptiecentra uitgevoerd. Op deze wijze
wordt zowel waarde toegevoegd aan het geïmporteerde als aan de eigen produkten met een
sterke concurrentiekracht.
Afsluitend kan gesteld worden, dat het voldoen
aan de gedifferentieerde vraag naar produktieen marktkennis intensieve produkten bij een
maatschappelijk aanvaarde produktiemethode
een enorme uitdaging is voor de akker- en tuinbouw in het ecologisch post-industriële tijdperk.
Iedere bedreiging is ook een kans. De kansen
zullen in toenemende mate geschapen moeten
worden door synergie in de hoogwaardige
concurrentiefaktoren, die de aanpassingen in de
produktie moeten ondersteunen met de adequate
prijssignalen.
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Tabel 1.

Rentabiliteitsontwikkeling in akker- en tuinbouw vanaf 1951:
vijfjaarlijkse gemiddelden
Opbrengst per f 100,- kosten

bedrijfstak

periode
51/55

56/60 61/65

66/70

71/75

116
102
77
101
121

122
95
89
102
111

105
86
83
102
111

103
82
91
102
90

92
84
83
94
102

80
82
80
94

94
92
103

93
94
101

99
97
103

87
94
99

100

92

92

87

akkerbouw"
groenten o.g.
fruit
bloembollen
boomkwekerij

129
108
.
113

112
109
127
109

•

•

115
98
104
113
147

groenten glas
snijbloemen2'
potplanten

109
113

116
133

115
130

103
112

•

•

•

•

98
103
107

•

•

•

•

89

champignons

76/80 81/85 86/90 91/93

•

" grotere bedrijven
tot 1970 inclusief potplanten

21

Tabel 2.

Jaar

1955
1960
1965
1970
1975
1980O
1988

Arbeidsinzet in uren per hectare in de grondgebonden produktie

Akkerbouw

Vóllegrondsgroenten

•
•
175
135
100
76
60

2250
2000
1700
1050
900
800
800

Fruitteelt

1120
700
620
500
570
560
550

Bloembollenteelt
6000
4100
3000
2100
1100
850
800

(') Boomkwekerij vanaf 1975 inclusief de extensieve teelten in
Noord-Brabant en Limburg.
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Boomkwekerij
t

6900
6200
6300
4400
2000
1750

Naar een herdefinitie van boer en tuinder
De implicaties van het ecologisch imperatief
dr ir N.G. Röling
Universitair Hoofddocent Vakgroep Voorlichtingskunde Landbouwuniversiteit
1. De eerste herdefinitie
Het zal aan het eind van de vijftiger jaren geweest zijn. In zijn college behandelt Professor
E.W. Hofstee de omslag in de zelfdefinitie van
boer en tuinder. Voorheen zagen zij zich als producenten en vergeleken ze zich met arbeiders.
Nu waren ze ondernemers geworden en vergeleken ze zich met risicodragende middenstanders.
Dat betekende dat ze een hoger inkomen verwachtten, en dit betekende bijvoorbeeld weer
een hogere garantieprijs voor de melk.
Het betekende ook een totaal andere nadruk in
de voorlichting. In plaats van technische kennis
ging het nu om bedrijfseconomische kennis. In
plaats van over de boerderij, had men het over
bedrijf en bedrijfsontwikkeling. Het was de tijd
van een grote voorlichtingscampagne om boeren
te overtuigen dat het opnemen van bedrijfskrediet geen schande is, maar een normale ondernemerspraktijk. Al met al was er sprake van een
omwenteling. Boeren werden anders gedefinieerd. Dat betekende een andere voorlichting, een
ander beleid en een totaal ander perspectief. Het
was een ware "paradigm shift".
De herdefinitie betekende overigens niet dat alle
boeren zich ineens allemaal als entrepreneurs
gingen gedragen. In feite zijn de meeste boeren
geen "economie men". Zij handelen alleen economisch rationeel binnen bepaalde grenzen. Anders hadden de meesten van hen al lang hun
grond verkocht om stil te gaan leven. In plaats
daarvan investeren zij in grond en betalen daarvoor bedragen die ze boerend nooit zullen kunnen terugverdienen. Boeren leven arm en
sterven rijk. Boer zijn is niet iets voor je kinderen, maar zelf zou je niet anders willen. Boeren
zijn dus in de eerste plaats boer. Het gaat niet
om maximale winst, maar om economische voorwaarden voor bedrijfscontinuïteit.

Daarom kan men beide definities van de boer
herkennen in de bedrijfsstijlen die Van der Ploeg
c.s. in kaart hebben gebracht. Sommige boeren
zoeken hun satisfactie vooral in het ondernemer
zijn. Zij meten zich aan de bedrijfsresultaten.
Maar anderen zien zichzelf vooral als vakman
en meten zich aan kwaliteit. Binnen dezelfde
economische en technologische randvoorwaarden is het dus mogelijk een van beide rollen te
benadrukken. De keuze die de boer in dezen
maakt, heeft grote consequenties voor de doelen
die hij zichzelf stelt, voor de criteria voor succes
die hij hanteert, voor het soort informatie waaraan hij behoefte heeft, en voor de manier waarop hij zijn bedrijf leidt.
Hoewel de boeren zelf de soep dus niet zo heet
eten als hij in de vijftiger jaren werd opgediend,
vindt er in die tijd wel een scherpe omslag
plaats in de maatschappelijke definitie van de
boer, in de nadruk die gelegd wordt in de criteria
en uitgangspunten voor landbouwbeleid, in de
opzet van de voorlichting, in de argumenten
voor belangenbehartiging, e.d.
Economen gaan aan de touwtjes trekken. Lange
tijd was de boer in de eerste plaats producent. In
de hongerwinter van '44 was deze rol maar al te
duidelijk benadrukt. Maar als aan het eind van
de vijftiger jaren de produktie op volle toeren
draait, is de schaarste voorbij. Geen gouden
trouwring meer voor een pondje boter. Zo ontstaat ruimte voor de tweede definitie: de boer
wordt ondernemer, boerenstand wordt bedrijfsleven. De nadruk verschuift van produktie naar
produktiviteit, van kilo's naar guldens. Het gaat
niet om wat je kunt produceren, maar om wat je
kunt afzetten. Niet om voortbrengen maar om opbrengen. De boer moet vooral efficiënt zijn om
te kunnen concurreren op de markt. Geleidelijk
aan wordt alles ten dienste gesteld van deze effi-
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ciency. En niet zonder succes of liever: met fenomenaal succes.

Deze situatie lijkt veel bedreigender voor de continuïteit van de Nederlandse landbouwbedrijven
dan de milieuwetgeving.

We worden met Frankrijk, de tweede, grootste
exporteur van landbouwprodukten naar waarde,
Hiermee lijkt de tijd rijp geworden voor een
na de VS. Met 2% van de grond van de EG, pro- tweede omwenteling in de definitie van de boer.
duceren we ongeveer 15% van de aardappelen,
Van ondernemer naar duurzaam beheerder van
de melk en het varkensvlees. We zijn de grootste natuurlijke hulpbronnen. De boer wordt (met anexporteur van bloemen en potplanten. We produ- deren) belast met de zorg over ons meest schaarceren meer met een snel afnemend aantal boeren- se goed: schoon water, zuivere lucht, natuur,
bedrijven. Het is een enorme prestatie van zo'n
biodiversiteit, landschappelijk schoon en het
klein landje. En dan hebben we ook nog 15 mil- voorrecht om in de grond te werken. En net zo
joen mensen op hetzelfde postzegeltje gepropt,
als de verschuiving naar ondernemer voortkwam
ongeveer het zoveel als Australië.
uit succesvolle produktie, zo komt de verschuiving naar duurzaam beheerder van natuurlijke
hulpbronnen voort uit succesvol ondernemen. In
2. De tweede herdefinitie
de beheerder zitten de ondernemer en de producent besloten.
Het fenomenale succes heeft heel hoge kosten.
Het veevoer dat we importeren wordt geteeld op
De tweede herdefinitie is nog maar net begoneen oppervlakte die tweemaal zo groot is als de
nen.
We hebben er nog geen consequenties uit
oppervlakte Nederlandse landbouwgrond. We exgetrokken. We beschouwen de boer nog in de
porteren het vlees, de kaas en de melk, maar we
eerste plaats als ondernemer. Maar we beginnen
houden de stront. Iemand heeft uitgerekend dat
hem aan banden te leggen via wetgeving en conwe 1,5 kg koemest per vierkante meter per jaar
produceren. En dan hebben we het nog niet eens trole, zoals de mestwetten, het MJP-G, het Natuurbeleidsplan, de verplichte invoering van
over de 15 miljoen varkens.
mineralenboekhouding en milieumeetlat, en de
tuinbouwkas als verplicht, gesloten systeem.
Maar ik hoef op deze toer niet door te gaan. We
weten het allemaal veel te goed. Het hoogste be- Maar het realiseren van bedrijfscontinuïteit binnen deze nieuwe beleidscontext wordt aan de
strijdingsmiddelengebruik per ha ter wereld. De
markt overgelaten. De boer is immers ondernehoogste stikstofgift per ha in de wereld. Zelfs
mer.
Ondertussen is de voorlichting geprivatials we in 2000 de doelen van het MJP-G halen,
seerd. Zij zoekt naar verkoopbare
zitten we nog hoger dan het Engelse en Deense
kennisprodükten,
die het bedrijfsleven zal willen
gemiddelde. En de maatschappij krijgt er genoeg
afnemen.
van. De Nederlandse tomaat is in Duitsland bijna onverkoopbaar geworden. En in Nederland is
de waardering voor het fenomenale succes van
de Nederlandse landbouw verdwenen. Er is misprijzen voor in de plaats gekomen. De landbouw
zit in het verdomhoekje. Hij is in een moeilijk
verdedigbare positie gedrongen. Elk argument
voor de landbouw klinkt als een preek voor eigen parochie.
Ondertussen heeft het ondernemerssucces zichzelf ingehaald. Onze concurrenten beginnen
onze lessen te leren, vaak met actieve hulp van
Nederlandse bedrijven. Overproduktie op bijna
alle fronten haalt de landbouwprijzen omlaag.
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We zijn aan de tweede herdefinitie, zoals gezegd, nog maar net begonnen. We leven in een
periode van grote onzekerheid en twijfel. Ons
handelen is noodgedwongen inconsistent met
ons perspectief, ons taalgebruik, onze overtuiging, kortweg, het "paradigma". Het lijkt tijd
voor verandering. In het onderstaande ga ik proberen te anticiperen op de verschuiving die komen gaat. Ik ga proberen de schuchtere aanvang
van de tweede herdefinitie door te trekken naar
haar logische en intern consistente voldraging.
Ik ga dit proberen op grond van het verkennende
onderzoek dat inmiddels in verschillende landen

heeft plaatsgevonden naar de invoering van duurzame landbouwpraktijken.
Tabel: Vergelijking van twee consistente
perspectieven

3. Naar een consistent perspectief
Het logische, intern consistente perspectief op
duurzame landbouw, dat ik wil construeren, is
gebouwd op de volgende factoren:
• technologie
• boerenhandelen
• voorlichting
• verspreiding
• beleid
• kennissysteem
Op grond van deze centrale factoren kun je duurzame met commerciële landbouw vergelijken,
dat wil zeggen aangeven welke verschuivingen
optreden als de boer, in plaats van als ondernemer, gedefinieerd wordt als duurzaam beheerder
van natuurlijke hulpbronnen. In de tabel worden
commerciële en duurzame landbouw vergeleken
met de factoren die hierboven zijn genoemd.
Voor elke factor is slechts een enkele indicator
ingevuld bij wijze van voorbeeld. Het voornaamste doel van de figuur is om aan te geven wat
mijn basisgedachte is.
De commerciële landbouw, geconstrueerd op basis van de definitie van de boer als ondernemer,
is een intern coherent en logisch perspectief. Als
je de linker kolom bekijkt, voel je je thuis. Dat
is zoals we nu denken en doen.
Maar de rechter kolom, gebaseerd op de definitie van de boer als duurzaam beheerder van natuurlijke hulpbronnen, is ook een logisch
consistent perspectief. Mijns inziens zijn we
doende naar dat perspectief toe te groeien. Hoe
eerder we er mee klaar komen, hoe beter het is
voor iedereen. De aanpassing en verschuiving
zullen pijn doen. Er zullen mensen zijn die niet
in staat zijn hun huidige perspectief te relativeren. Zij zullen irrelevant worden. Naar hen
wordt niet meer geluisterd. Maar anderen zullen
een grote hoeveelheid sociale energie en enthousiasme putten uit de deconstructie van het oude
en de constructie van het nieuwe. We gaan uitermate interessante en spannende tijden tegemoet.

Factoren
technologie

Commercieel
input intensief

Duurzaam
kennisintensief

boerenhandelen routinematig

gebaseerd op
observatie

voorlichting

kennisoverdracht

bevorderen van
leerprocessen

verspreiding

door de markt
aangejaagd

door beleid,
sociale druk en
ethiek aangejaagd

beleid

bevorderen van
marktmechanisme

compenseren van
marktfalen

kennissysteem

snelweg van
lerende groepen
onderzoek naar boer

In het volgende hoofdstukje ga ik kort in op elk
van de genoemde punten voor duurzame landbouw.

4. De duurzame landbouw als
consistent perspectief
De basis van de verandering is de technologie.
Duurzame landbouw is gebaseerd op het terugdringen van het input gebruik en de vervanging
daarvan door arbeid en vooral kennis. Het gaat
bij omschakeling naar duurzame praktijken niet
om de "adoptie" van een enkele "add-on" innovatie. Men moet totaal anders gaan boeren. Men
moet een complex systeem leren beheren (bijvoorbeeld het bemesten van een gewasrotatie in
plaats van een individueel gewas, of het beheren
van een boomgaard als biotoop voor roofmijten). Men moet leren afgaan op observatie en eigen gevolgtrekking. Deze omschakeling brengt
erg veel onzekerheid mee. Risico's moeten opnieuw worden gedefinieerd.
Dit heeft gevolgen voor boerenhandelen. De
boer moet leren observeren, hij moet indicatoren
leren gebruiken en nieuwe methoden om dingen
zichtbaar te maken (bijvoorbeeld bladsteeltjesanalyse). Hij moet over een grote dosis nieuwe
kennis beschikken om effectieve actie te kunnen
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ondernemen op basis van zijn observaties. Hij
moet een systeemperspectief leren hanteren.
Dit systeemperspectief slaat niet alleen op het
boerenbedrijf als niveau van aggregatie, maar
vaak ook op hogere systeemniveau's. Waterbeheer, biotopen voor natuurlijke vijanden, en de
synchronisatie van preventieve teeltmaatregelen
vragen immers om beheer van een hoger
systeemniveau. De boer ondergaat een ware
"revolutie in zingeving". Het blijkt dat hij er behoefte aan heeft om dit soort zaken in groepen te
leren. In deze groepen worden nieuwe begrippen
gedefinieerd, aanvaardbaar gedrag vastgesteld,
nieuwe normen voor vakmanschap gedefinieerd,
ervaringen uitgewisseld en sociale energie ontwikkeld.
Het lijkt erop dat de voorlichting een fundamentele verandering ondergaat die niet onderdoet
voor die in de vijftiger jaren. In plaats van deskundige experts die de boer adviseren over de
laatste technologie die door de wetenschap ontwikkeld is, wordt het de voornaamste taak van
de voorlichter om boeren zelf experts te maken
in het beheer van complexe systemen. Het lokaal-, zoniet bedrijfsspecifieke systeembeheer
kan alleen de boer zelf doen. Hij moet de expert
zijn.
Dit betekent niet dat wetenschappelijke kennis
niet belangrijk meer is of dat de voorlichter geen
expert meer moet zijn. Geenszins. Maar het betekent wel dat de voorlichterstaak verandert. Het
zal veel meer gaan om het bevorderen van leerprocessen en boerenexperimentatie en om het begeleiden van lerende groepen. Omdat het soort
leren waar we het hierover hebben niet door
marktmechanismen wordt aangejaagd, zal de benodigde voorlichting niet, of slechts ten dele,
verkocht kunnen worden. Geprivatiseerde voorlichting hoort bij de boer als ondernemer. Een
herdefinitie naar duurzaam beheerder van duurzame hulpbronnen uit naam van de gemeenschap
zal mijns inziens gevolgen hebben voor de financiering van voorlichting.
We beschouwen verspreiding van vernieuwingen als een autonoom proces van grote beteke-
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nis voor de voorlichting. Verspreiding wordt, in
de commerciële landbouw, aangejaagd door
marktmechanismen. Deze aanjaagprocessen zorgen ervoor dat de boeren die niet mee kunnen op
termijn afvallen. Zo wordt het bestand vanzelf
geschoond. Analyses van duurzame Iandbouwpraktijken maken het aannemelijk dat zulke aanjaagprocessen niet optreden. In plaats daarvan
zorgen andere mechanismen voor verspreiding:
beleid en controle op naleving ervan, sociale
druk vanuit de gemeenschap, het afnemen van
de angst voor "free riders" en "bekering".
Beleid gericht op boerenondernemerschap legt
nadruk op de vrije werking van marktmechanismen. Wij maken ons als Nederland in onderhandelingen met andere landen sterk voor deze
positie. Consistent hiermee is een beleid gericht
op versterking van efficiëntieverhogend wetenschappelijk onderzoek en technologie-ontwikkeling, onderwijs van boeren, het verbeteren van
de infra-structuur, het laag houden van kosten
voor inputs en het geven van exportsubsidies.
Als de missie verschuift van concurrentievermogen naar duurzaamheid komt de nadruk te liggen
op het compenseren van marktfalen. Net als bij
democratie, die ook beschermd moet worden
door een complex en evoluerend stelsel van regels en afspraken, wordt het waarborgen van
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
een kwestie van een groot aantal regels, procedures, controlemaatregelen, maar ook van onderwijs en voorzieningen.
Dit heeft als consequentie dat het beleid voor de
boer van grote betekenis is. Hij probeert het te
begrijpen, erop te anticiperen, vast te stellen of
het serieus bedoeld is, en te toetsen hoe sterk de
politieke steun ervoor is. Daarmee wordt beleid
een kerndeel van het kennissysteem. Het is gedaan met BOVO, die conceptie paste bij de boer
als ondernemer in een "vrije" markt.
Het kennissysteem wordt nu vooral gezien als
een garantie voor de doorstroming van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar boer
en tuinder. Het IKC is een "doorgeefluik" naar
intermediairen. We zitten middenin het lineaire

denken. Dit past volledig bij de boer als efficiënt ondernemer. Concurrentiekracht is uiteindelijk gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek. En waar het om gaat, is de resultaten
van dat onderzoek zo snel mogelijk bij de "gebruiker" te krijgen.
Een kennissysteem dat consistent is met de boer
als duurzaam beheerder van natuurlijke hulpbronnen lijkt er heel anders uit te gaan zien. We
kunnen natuurlijk in dit stadium van de herdefinitie alleen maar gissen naar de veranderingen.
Maar het lijkt erop dat we het volgende kunnen
stellen: het belangrijkste ingrediënt van het kennissysteem wordt vermoedelijk de lerende
groep, samengesteld uit boeren met hetzelfde
soort bedrijfssysteem en met dezelfde problemen. Deze groep wordt ondersteund door professionals die over zowel technische als sociale
vaardigheden beschikken, en door lokale proefbedrijven. Daarmee wordt het kennissysteem
sterk gedecentraliseerd.
Voorbeelden van zulke groepen zijn de "Farmer
Field Schools" in het Integrated Pest Management Programme van de Indonesische regering,
de Landcare Groups in Australië, de boerengroepen in de Duitse ecologische landbouw en ten
slotte de studiegroepen en -kringen in de Nederlandse projecten ter invoering van de mineralenboekhouding, de geïntegreerde akkerbouw, en
dergelijke. Binnen deze groepen wordt geleerd
en geëxperimenteerd. Uiteindelijk wordt het innovatieproces door deze groepen gedragen. In
plaats van instrumentele rationaliteit (produktie)
of strategische rationaliteit (ondernemen), gaat
het bij duurzame landbouw in de eerste plaats
om communicatieve rationaliteit. Intersubjectief
redeneren wordt een belangrijke basis voor de
ontwikkeling van lerende groepen.

Natuurlijk zal de koppeling met wetenschap belangrijk blijven. Maar wetenschap wordt een begeleidende hulpbron, en is niet langer de bron
van innovatie of de start van het innovatieproces.

5. Conclusie
Ik zou nog verder kunnen gaan, bijvoorbeeld
door uit te weiden over de filosofische grondslagen die mijns inziens sterk verschillen tussen
een perspectief op boeren als ondernemers en
boeren als beheerders van natuurlijke hulpbronnen. Maar daarvoor is geen ruimte. En het is ook
niet nodig. Ik denk dat genoegzaam duidelijk is
geworden dat de huidige omslag naar een meer
duurzame landbouw niet beperkt kan blijven tot
aanpassing van ondernemersgedrag middels een
aantal beleidsmaatregelen om de ongewenste
kantjes een beetje van het ondernemerschap af
te slijpen. Ik denk dat we voor een veel verdergaande herdefinitie van de boer staan die al het
denken over landbouw, landbouwbeleid en beleidsinstrumenten grondig zal veranderen. Ik
denk dat deze herdefinitie deels het karakter zal
krijgen van een morele opleving van de landbouw. Ik kan me niet voorstellen dat je zoveel
creatieve en eigengereide mensen veel langer in
het verdomhoekje kunt laten zitten.
Het lijkt me dat een grondige overweging van de
herdefinitie van de boer ook van groot belang is
voor de mensen en organisaties die de belangen
van boeren vertegenwoordigen. De zaakwaarnemers. Zolang zij vastbijten in de boer als ondernemer zullen zij een snelle aanpassing alleen
maar tegengaan en daarmee het boerenbelang
schaden.
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Ondernemen in een veranderende markt
ir J.P. Teelen
directeur Bloemenveiling Holland
Positie Nederlandse akker- en tuinbouw
De Nederlandse agrarische sector is in zwaar
De overheid ondersteunde de ontwikkeling van
weer terechtgekomen. Dat geldt ook voor de
land- en tuinbouw aan de hand van het OVO-moakker- en tuinbouw. De succesperiode van wedel (Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs). De
leer lijkt teneinde. Er zijn veel vragen die ons be- rol die de overheid zich toebedeelde was er n
zighouden, zoals: kunnen we in Nederland in het van stimuleren en ondersteunen. Uitgangspunt
jaar 2000 nog wel een goede boterham verdiewas dat agrarische ondernemers moeten kunnen
nen in de akker- en tuinbouw? Of, hoe zijn de
concurreren in open internationale markten.
overlevingskansen van individuele bedrijven of
sectoren? Vragen voldoende, maar hoe staat het
Deze beide ontwikkelingen, de ontwikkeling van
met de antwoorden?
coöperatieve structuren en de vernieuwing door
de ontwikkeling en verspreiding van kennis, hebIk zal proberen een schets te geven van de ontben de Nederlandse land- en tuinbouw zeer sucwikkelingen zoals die, naar mijn mening, op
cesvol gemaakt, zeker ook in internationaal
hoofdlijnen nodig zijn om ook in de toekomst
opzicht.
een goede concurrentiepositie in internationale
markten te kunnen blijven innemen.
Opbouw van een sterke

concurrentiepositie
De huidige situatie is weliswaar moeilijk, maar
de Nederlandse land- en tuinbouw heeft zóveel
sterke punten, dat overleven zonder meer mogelijk moet zijn. Wat we daartoe nodig hebben is
flexibiliteit en slagvaardigheid. Kortom, we zullen moeten ondernemen in snel veranderende
markten. Bij het telkens weer verbeteren van
onze concurrentiepositie in internationale markten zal professionele marketing een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Allereerst wil ik
ingaan op een aantal ontwikkelingen uit het verleden.

Ontwikkelingen land- en tuinbouw
Ongeveer 100 jaar geleden bevond Nederland
zich in een landbouwcrisis. En dat was niet de
eerste. In die periode is een vernieuwingsproces
gestart, dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Boeren en tuinders zijn gaan samenwerken in coöperaties. Daarmee werd individuele zwakte
omgezet in collectieve sterkte.
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De sterke positie die de land- en tuinbouw in de
internationale markten heeft opgebouwd, kan
worden verklaard aan de hand van de theorie
van econoom Porter en is gebaseerd op de volgende factoren:
• Goede produktiefactoren, zoals grond, klimaat en
arbeid enerzijds, maar ook hoogwaardige produktiefactoren zoals kennis, infrastructuur en informatietechnologie anderzijds,
• Een goede thuismarkt in een dichtbevolkt afzetgebied.
• Samenwerking in de afzetketen door middel van
netwerken.
• Ondersteunende rol van de overheid bij de ontwikkeling van de concurrentiekracht.
• De economische orde in de zin van ondernemersgeest, samenwerkingsvermogen en internationale
gerichtheid.
Niet één van deze factoren alleen is verantwoordelijk voor het proces. Nee, de onderlinge samenhang bepaalt de sterke positie.

Nog niet zolang geleden is de theorie van Porter
toegepast op de Nederlandse situatie. Opmerkelijk is dat van de tien produkten die het hoogst
scoren, er negen van agrarische oorsprong zijn.
De Nederlandse snijbloem met 66% aandeel in
de internationale handel voert de lijst aan.

ten te bepalen. Bij de ontwikkelingen aan consumentenzijde wil ik nog twee aspecten noemen.

Van verkopers- naar kopersmarkt

In de tweede plaats wil ik memoreren, dat de invloed van gezondheids- en milieudenken een
steeds grotere invloed gaat uitoefenen op consumentenvoorkeuren. Ook daar zullen we gericht
op moeten inspelen.

De Nederlandse agrarische sector is desalniettemin in de afgelopen periode in zwaar weer verzeild geraakt. Vele sectoren hebben te kampen
met overschotproblemen. Zelfs de glastuinbouw
heeft het momenteel zwaar te verduren. Nu het
aanbod de vraag overtreft, is toenemende internationale concurrentie ons deel.

In de eerste plaats zien we naast de mondiale
trends ook regionale voorkeuren. Dit vraagt om
een goede vertaling vanuit marketingbeleid.

Het grootwinkelbedrijf heeft zich stormachtig
ontwikkeld. De concentratie zet zich voort. Ketens met een omzetniveau van meer dan 100 miljard gulden in Europa zijn geen toekomstmuziek
i- meer. Juist in deze ketens wordt de kennis van
De overgang van een verkopers- naar een kopersde consument geconcentreerd. En kennis is
markt vraagt veel creativiteit en ondernemersgeest, van zowel individuele ondernemers als
macht.
van hun coöperaties en de overheid. Je moet je
onderscheiden van je concurrenten om een goeDe macht van het grootwinkelbedrijf neemt in
de positie in de markt te kunnen blijven innesnel tempo verder toe. In het algemeen kun je
men. Kunnen we de sterke positie die is
stellen dat er nog steeds sprake is van een verdeopgebouwd middels de OVO-aanpak en de core verschuiving van macht in de keten richting
öperatieve afzetstructuren in de toekomst behou- consument. Voor de producenten van agrarische
den?
grondstoffen en produkten is het noodzakelijk
hun machtspositie in die waardeketen te behouden of te versterken.
Hoe vullen we ons marktgericht ondernemerschap zodanig in, dat we onze concurrentiekracht in open mondiale markten versterken of
Dat is naar mijn mening een kernvraag. Hoe kunop z'n minst behouden? Een moeilijke, maar be- nen wij zodanig marktgericht ondernemen, dat
slist geen onmogelijke opgave.
de positie van de individuele agrarische ondernemers -maar ook van hun afzetcoöperaties- wordt
versterkt? Een actief marketingbeleid is broodnoOntwikkelingen in de markt
dig.
Alvorens ik inga op de veranderende rol van de
agrarische ondernemers en hun organisaties, is
Versterking van de
het goed de ontwikkelingen in de markt globaal
concurrentiepositie
te beschrijven.
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft een
». zeer sterke concurrentiepositie opgebouwd, die
De wensen van consumenten zijn veelzijdiger geworden. De vraag naar een gevarieerd produkten-i- niet alleen is gebaseerd op lage kosten en hoge
pakket neemt nog steeds toe. Enerzijds is dit eeni produktiviteit. Toch hebben deze factoren sterk
gevolg van toenemende welvaart, anderzijds vani centraal gestaan bij de ontwikkelingen tot nog
toe. Het is duidelijk dat we meer produkt- of prosnel veranderende leefomstandigheden en geduktiegericht dan marktgericht zijn. In de snel
woonten. De voorkeur van de consument dient
de ontwikkelingen van onze toekomstige produk-> veranderende en open wereld zullen we onze
aandacht moeten richten op wat de klant wil. En
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die klant vinden we niet alleen in Nederland
maar internationaal. Die klant is daarnaast
veeleisend en heeft keuzemogelijkheden, want
het internationale aanbod neemt toe. In die situatie zal het marketingbeleid in toenemende mate
het succes van onze sector bepalen.
De ontwikkeling van verkopers- naar kopersmarkt heeft tot gevolg, dat er meer macht vóór
in de afzetketen wordt geconcentreerd. Ik noemde dat reeds eerder. Onze concurrentiepositie zal
in sterke mate worden bepaald door de wijze
waarop, en de mate waarin, wij ketenmarketing
kunnen realiseren. Heel specifiek betekent dit
het realiseren van marktleiderschap in bepaalde
marktsegmenten. Kwaliteit speelt daarbij een dominante rol. Ook de beheersing van de kostprijs
in de concurrentiepositie blijft noodzakelijk. In
dit verband is een produktiviteitsverbetering
door schaalvergroting en procesverbetering nodig.

komen gaat een steeds belangrijkere rol spelen.
In dit verband is het noodzakelijk om het milieubeleid goed ter hand te nemen.
Hier ligt een specifieke verantwoordelijkheid
voor de ondernemers en de coöperaties.

b. Prijs
De kracht van de Nederlandse landbouw is gebouwd op het fundament volumestrategie. Veel
voor weinig. Daarbij spelen efficiency en grootschaligheid een belangrijke rol. Dit geeft ook in
toenemende mate problemen, omdat de marges
te smal zijn geworden. Bovendien duiken er
overal concurrenten op die het nog goedkoper
kunnen.
We zullen markten moeten ontwikkelen waar betaald wordt voor toegevoegde waarde. Dus
marktleiderschap nastreven in bepaalde marktsegmenten.

De extra kosten als gevolg van overheidsmaatregelen vormen in dit verband een zware handicap
voor de sector, zeker ook gezien de internationale concurrentieverhoudingen. Alvorens in te
gaan op de rol van de spelers in het marketingveld eerst nog een aantal concrete zaken met betrekking tot marketingbeleid.

Hierbij is het uitgangspunt, dat het inkomen
voor de boer of tuinder niet alleen wordt bepaald door de waarde van de grondstof, maar
ook door de toegevoegde waarde verderop in de
keten.

Marketingbeleid.

c. Distributie

In het marketingbeleid, zoals dat de komende periode binnen de agrarische sector gevoerd moet
worden, staan de volgende elementen centraal.

Nederland heeft een zeer gunstige positie in een
dichtbevolkt consumentengebied in Europa. Zeker voor dagverse produkten, zoals bloemen en
planten, geeft dat een voorsprong op de concurrent.

a. Produkt
Alleen kwaliteit overleeft.
Verschillende marktsegmenten hebben verschillende kwaliteitseisen. Dat vraagt om herkenbaarheid van kwaliteit en derhalve om (keur)merken.
De integrale kwaliteitsbeheersing zal daarom
veel aandacht vragen.
Naast kwaliteit is diversiteit in produkten noodzakelijk, gezien de veelzijdige wensen van de
consumenten. Deze tendens is duidelijk waarneembaar bij vele agrarische produkten, zoals in
de zuivel. De wijze waarop produkten tot stand
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Het grootwinkelbedrijf speelt een dominante rol
in de afzet van voedingsmiddelen. In de afzet
van sierteeltprodukten is die positie veel minder.
Wel wordt verwacht dat deze zal toenemen.
Producentenmacht is nodig om een machtsevenwicht in de keten te behouden. Coöperaties zullen daarbij een belangrijke rol moeten spelen.
In de ketenmarketing zal wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking de basis vormen voor

continuïteit. Kwaliteitsborging en merkenbeleid
zijn hierbij belangrijke middelen.

d. Promotie
In de afgelopen periode is nog eens duidelijk geworden hoezeer een marktpositie onder druk kan
komen staan als gevolg van een verslechterend
imago. Ik denk daarbij aan de problematiek van
de tomaten.

De individuele ondernemer zal zijn coöperatie in
toenemende mate beoordelen en afrekenen op
het zakelijk nut. Sociale overwegingen zullen
een geringere rol spelen. De coöperaties zullen
ook nieuwe wegen moeten vinden om de veranderende rol van de individuele ondernemer tot
zijn recht te laten komen.

Die ondernemer wordt ook individualistischer,
zeker gezien de omvang van het bedrijf en de
daarmee gemoeide belangen. Van dat bedrijf
wordt ook een meer marktgerichte opstelling geForsere inspanningen zijn nodig om het Nedervraagd in samenhang met de marketingrol van
landse agrarische produkt de voorkeur van conde coöperatie. In die sterk veranderende omgesumenten te laten behouden. In de sierteelt
ving zullen in de toekomst steeds hogere eisen
liggen voorstellen op tafel om het promotiebudget aanzienlijk te verhogen. We moeten ons reali- worden gesteld aan de individuele ondernemer.
Het omgaan met markt, produktie, personeel, fiseren dat vertrouwen en emotie een steeds
nanciën en overheid vraagt om goed opgeleide
belangrijkere rol gaan spelen in het aankoopgeondernemers. Behalve hun individuele kennis en
drag van consumenten naast prijs en kwaliteit.
vaardigheden zullen ook de samenwerkingsverbanden
gaan veranderen. Ondernemers en groeRol individuele ondernemer en de
pen
ondernemers
zullen op een andere wijze met
coöperatie in een veranderende
kennis omgaan. Het valt te verwachten, dat een
markt
volledig open kennissysteem niet haalbaar is.
Het aantal agrarische ondernemers neemt af, parallel aan schaalvergroting en specialisatie. Deze
ontwikkeling zal naar verwachting doorzetten.
De verhouding tussen de ondernemer en zijn coöperatie verandert eveneens. De coöperatie zal
steeds meer het accent moeten leggen op het
marktgericht opereren. De coöperaties moeten
het evenwicht vinden tussen het ledenbelang en
het marktbelang. Deze belangen liggen weliswaar direct in eikaars verlengde, maar individuele ondernemers ervaren wel degelijk een
spanningsveld. Dit wordt met name manifest indien grote marktinvesteringen nodig zijn, of als
de zeggenschap over marktgerichte activiteiten
beperkt is.
Coöperaties ontwikkelen zich tot organisaties
met transactiegerichte, coöperatieve activiteiten
en daarnaast markgerichte business units, die
opereren op basis van pure rendements- doelstellingen. Door schaalvergroting en internationalisatie zullen dominante marktposities ingenomen
worden.

Bepaalde groepen ondernemers zullen samenwerkingsverbanden aangaan om kennis van
markten, produkten en produktiemethoden te ontwikkelen en toe te passen. Coöperaties zullen oplossingen moeten vinden om onder collectieve
parapluie voldoende individuele of groepsgewijze ondernemersinitiatieven te laten ontstaan.

Rol overheid in een veranderende
markt
Het OVO-drieluik heeft aan de basis gestaan van
het agrarisch succes. Ook in de toekomst blijft
kennisontwikkeling en verspreiding een doorslaggevende factor in de noodzakelijke vernieuwingsprocessen.
De overheid speelt de bal in toenemende mate
naar het bedrijfsleven, als het gaat om onderzoek en voorlichting. In het algemeen denk ik,
dat dit een goede ontwikkeling is. Door toepassing van het profijtbeginsel worden betere afwegingen gemaakt ten aanzien van te ondernemen
activiteiten. Dit speelt ook in op wensen van in-
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dividuele ondernemers of groepen, die om meer
maatwerk vragen.
Ook hier gaat individualisering een rol spelen.
De ontwikkelde kennis zal men in eerste instantie ter eigen profijt willen aanwenden. Dit heeft
ook een schaduwzijde. Het afschermen van kennis kan bredere ontwikkelingen blokkeren. Want
juist het open kenniscircuit is zo van belang
voor de agrarische sector
Het lijkt me gewenst om juist ook de collectieve
kennis- ontwikkeling en verspreiding te koesteren. Juist in onze sector met zijn vele kleinschali-ge ondernemingen vormt dit dé basis voor
vernieuwing en daarmee voor de concurrentiepositie van de sector. Op dit punt ligt een uitdaging
voor overheid en bedrijfsleven om de ontwikkelingen in goede banen te leiden.

22

Ten slotte
De huidige situatie waarin de land- en tuinbouw
verkeert is een gevolg van internationale marktverhoudingen, waarbij het aanbod de vraag overtreft. Daarmee zijn we terecht gekomen in een
situatie die om nieuwe oriëntaties vraagt. Nog
meer dan in het verleden zal de inspanning op
de markt moet worden gericht.
De land- en tuinbouw zal de grip op afzetketens
moeten versterken teneinde de concurrentiespositie te verstevigen en tot een voldoende rendement te komen. Zowel de coöperaties als de
overheid zullen met marktsturend en ondersteunend beleid de individuele ondernemers een
marktpositie in internationale markten kunnen laten behouden. Veel zal gevraagd worden van ondernemerschap. Dat is in het verleden een sterk
punt geweest en zal dat ook kunnen blijven.

Epiloog

Dubbelsporing naar de toekomst
irA.P. Hidding
Consulent in Algemene Dienst Informatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw
Het meest opvallend in deze drie toekomstvisies
is naar mijn mening de aanwezigheid van twee
op het oog tegenstrijdige ontwikkelingslijnen.

ren. Daar moet dan iets tegenoverstaan: bijvoorbeeld een rol als beheerder van grote delen van
de Groene Ruimte.

Een onzekere factor is hierbij de ontwikkeling
Allereerst de divergerende lijn. De conclusie
van de rundveehouderij. De door de politiek (dat
uit deze visies moet naar mijn mening zijn, dat
is ook onze Nederlandse bevolking) gestelde
het primaire agrarische bedrijfsleven zich zal
grenzen aan door de landbouw veroorzaakte efontwikkelen naar twee typen, die steeds minder
fecten op het milieu, zullen moeten leiden tot
gemeen zullen hebben. Om de terminologie van
Röling te volgen: het commerciële en het duurza- een vermindering van de veebezetting. Als wij
desondanks er in slagen een gunstige kosten/bame type. Daarbij moet de laatste term dan wel
ten verhouding te behouden, kan een uitbreiding
gedefinieerd worden met de kernbegrippen die
van het graslandareaal een gedeelte van het
Röling er aan heeft verbonden, want ook het
commerciële type moet duurzaam zijn in die zin "armlastige" akkerbouwareaal overnemen.
Overigens dienen ook hier de opvallend overeendat het een economisch en maatschappelijk
stemmende waarschuwingen van Meijaard en
draagvlak heeft.
Teelen met name ten aanzien van het marktleiWaarom die tweedeling? Omdat niet te verwach- derschap op basis van kwaliteitskenmerken, ter
harte te worden genomen. Niet voor niets maakt
ten is dat de traditionele akkerbouw kan overleonze zuivelwereld er een halszaak van om de in
ven. Die is per definitie leverancier van
het
kader van de Blair House afspraken vastgebulkprodukten, die ofwel geen verhoging van de
stelde
quota voor melkpoeder en kaas uitwisselruilvoet op basis van specifieke kwaliteitsaspecbaar te maken. Kaas spreekt aan, biedt
ten kunnen bereiken (omdat zij grondstof zijn),
denk aan granen en suikerbieten, ofwel door on- mogelijkheden tot merken-onderscheid op het
niveau van de consument.
gunstige klimatologische factoren een natuurlijke achterstand hebben in vergelijking met
andere herkomsten (bijvoorbeeld uien). Het driftig zoeken naar vervangende gewassen is in zoverre weinig veelbelovend, dat daar geen grote
oppervlakten mee gevuld kunnen worden. Voor
kleine groepen akkerbouwers, die daarbij de
door Teelen terecht zo benadrukte afspraken
voor de hele keten willen en kunnen tot standbrengen, kunnen hier mogelijkheden liggen.
Kennisinvestering en vergaande overdracht van
marketingbevoegdheden naar verder in de keten
gelegen schakels zijn daarbij een must. Grote delen van de nu nog voor akkerbouw gebruikte
gronden zullen echter in de positie komen waarin de overheid (lees: de Nederlandse bevolking)
het marktfalen (Röling) zal moeten compense-

De convergentie ligt in de positie en de rol van
de agrarische ondernemer in de beide typen "produktie"-bedrijven. De door Röling geschetste
vakman-"boer", gericht op optimale beheersing
van het produktieproces is in beide lijnen mijns
inziens de meest kansrijke ondernemer. In het
commeriële bedrijf, omdat het "ondernemen" in
de markt ("gokken" met speculatieve gewassen,
met verkooptermijnen door middel van bewaren
en dergelijke) niet meer past in de verschuiving
van het "marketing"-moment in de keten, zoals
Teelen dat heeft geschetst. In het "duurzame" bedrijf, omdat daar niet de produkten maar veeleer
het produktieproces "beloond" worden.
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De rol van de voorlichting in deze lijnen convergeert eveneens. Want ik ben het radicaal oneens
met Rölings stelling dat in het "commerciële"
bedrijf voorlichting vooral kennisoverdracht zou
zijn. Integendeel: voor de "toppers" in de glastuinbouw (maar meer en meer ook in andere sectoren) is de voorlichter nu al een sparringpartner
waaraan de tuinder eigen inzichten toetst. En ten
aanzien van de "lerende groepen" zou ik willen
verwijzen naar de NTS, vooral sterk in de tuinbouw! Uiteraard eist deze nieuwe vorm van "beherende" akkerbouw (en misschien ook
fruitteelt?) een langduriger aanpassings- en leerproces, maar in beide lijnen gaat het meer en
meer om vakmanschap: dat is procesbeheer.
Als de mogelijkheden van de verschillende sectoren binnen de twee typen worden ingeschat,
rekeninghoudend met de mogelijkheden van ketenvorming en de marktaspecten zoals door
Meijaard en Teelen geformuleerd, ontstaat voor
de plantaardige sectoren het volgende beeld:
Akkerbouw

Duurzaam met een beperkt
aantal bedrijven met
specifieke gewassen in het
commerciële type.
Vollegrondsgroente Commercieel met een
beperkt percentage
duurzaam.
Fruitteelt
: Gelijke kansen voor
beide typen.
Bloembollenteelt
Commercieel, mits
mogelijkheden tot specifieke
gebiedsinrichting worden
gerealiseerd.
: Commercieel, maar met
Boomteelt
wellicht goede mogelijkheden
voor laan- en vruchtbomenteelt in het duurzame type.
Teelt onder glas
en Champignons : Commercieel.
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De verwezenlijking hangt op technische gronden
onder andere af van de planologische inpasbaarheid van het type (denk aan de EHS-consequenties). Dat betekent dat de door de directie AT en
sommige sectoren zolang verdedigde vrijheid
van vestiging moet worden verlaten. Er zal gekozen moeten worden voor gebiedsgericht beleid!
Ten slotte: Wat betekent dit voor het IKC. Om te
beginnen moet ik Röling corrigeren. Het IKC is
geen "doorgeefluik". Het is een kennissyntheseapparaat, zowel voor het beleid als voor het agrarisch bedrijfsleven. De door Teelen
gesignaleerde ontwikkelingen betekenen dat het
IKC zich veel meer zal moeten richten op het totale ketengebeuren, en daarbinnen op de ontwikkeling van sector/produkt-specifieke
kwaliteitskenmerken. Röling heeft de vinger gelegd bij een lacune in onze expertise op het gebied van de sociale wetenschappen.
Mijn pleidooi voor gebiedsgericht beleid vraagt
om planologische deskundigheid. Wij zullen als
IKC in de toekomst de beide lijnen moeten helpen ontwikkelen. Naar het beleid toe zullen wij
daarbij ons de waarschuwing van Meijaard ter
harte moeten nemen, dat de milieu-aanpassing
gesynchroniseerd dient te worden met de economische ontwikkelingen, waarbij zijn verwachting dat die aanpassing dan economisch haalbaar
is, een positieve stimulans is om op deze weg
door te gaan. Om de inleiding van de dagvoorzitter iets anders te herhalen: Met de juiste zorg
voor onze bodem zullen wij op verschillende wijzen een rijke oogst kunnen behalen.

landbouw, natuurbeheer
en visserij

