De plaats van de landbouw in ons produktiestelsel is gedurende de afgelopen
eeuw aanzienlijk veranderd. In her begin
van de industrialisatie kon de uitstoting
van arbeid door de landbouw in de industrie worden opgevangen. Ondanks
tijdelijke crises is dat heel lang zo gebleven, hoeveel mensen de landbouw ook
moesten verlaten. En dat zijn er heel wat
ge~veestl

Was in 1850 nog ongeveer 50 procent
van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam, honderd jaar later was
· dit percentage gedaald tot 16. Toch was
in die periode het aantal werkers in de
sector toegenomen van 500.000 naar
750.000. Hoewel zij dus met meer Waren, waren ze wel behoorlijk in de minderheid geraakt.
Sederr 1947 is het absolute aantal arbeidsplaatsen in de lan.dbouw ook drast'isch verminderd. Op het ogenblik zijn
er n.og maar 300.000 over, voor een
klein dee! (38.000) in loondienst.
Deze ontwikkeling is voornamelijk veroorzaakt door de mogelijkheid om arbeid door energie te vervangen. Heel rigoureus is .daar gebruik van gemaakt:
"Y\1erk dar dertig jaar geleden met mankracht geschiedde, werd meer en meer
door machines overgenomen. Daarenboven maakten nieuwe inzichten en een
verbeterde technologie het mogelijk dat
steeds meer fossiele energie aan de bodem werd toegevoegd. Dat gebeurde in
de vorm van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en bij de uitvoering van allerlei nieuwe bewerkingen. De produktie is
door een en ander aanmerkelijk verhoogd.
De vernieuwingen en het intensieve gebruik van fossiele energie hebben de
landbouw in staat gesteld, aan een groat
aantal maatschappelijke eisen te voldoen. Zij Ievert een grote bijdrage aan
de nationale betalingsbalans (nu nog 20
procent) en produceert per saldo ruim--~~~or_de_e,igen

bevolking. Per sa/do, o'mdat vee! landbouwpradukten worden ingevoerd en
andere uitgevoerd. Tevens is de landbouw producent van grondstoffen, siergewassen en genotmiddelen gebleven.
Zij is verder nog steeds inkomensbron
voor een dee[ van de beroepsbevolking,
boeren en tuinders zowel als mensen die
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in de toeleverende of verwerkende industrie
zitten. Aan de landbouw wordt dan 66k nog
de eis gesteld dat ze haar produkten aflevert
tegen afbraakprijzen:
Melk is goedkoper dan water met een
smaakje ('frisdrank') en hoogwaardzg
voedsel als aardappelen is te koop tegen
de prijs van veevoer. De landbouwproduktie moet daarbij ten dele plaatsvinden in parken of semi-natuurgebieden
die de stedeling verpozing bieden en
waar een als waardevol aangemerkt
landschap in stand gehouden wordt.
Een niet gering eisenpakket!
Tot overmaar van ramp vindt de overheid dat deze tak van produktie vrijwel
volledig aan de regels van het vrije ondernemerschap moet worden overgelaten. Zij lijkt slechts bereid te zijn tot een
markt- en prijsbeleid dat duidelijk tekortschiet.
Moeilijkhederi konden dan ook niet uitblijven. In de laatste tien jaren vooral
zijn zich geweldige problemen gaan aftekenen. De karakteristieke veranderingen in de huidige landbouw kwamen in
'SPIL' meer dan eens aan de orde. Als
zodanig zijn genoemd:
• een toenemende mechanisatie en
daarmee een voortdurende drang tot kavelvergroting en -aanpassing;
• een voortgezette intensivering van de
produktie en - daaraan gekoppeld- een
vergroting van de overschotten;
• een toenemende specialisatie (ontmenging) van de landbouwproduktie,·
• een afstoting van functies van het
landbouwbedrijf naar andere sectoren;
• een verdergaande vervanging van arbeid door de inzet van fossiele energie
en kapitaal.
In het oktobernummer hield Arend
Voortman een vlammend pleidooi voor
gerichte maatregelen en voor stimulering
van een selectieve on.twikkeling in de
landbouw. Dit met het doe!, zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden en de
_werke.~in ciejandboul-veen inkomen te
verschaffen dat vergelijkbaar.is met de
inkomens in andere sectoren.
In het aansluitende artikel zullen wij een
aantal karakteristieke aspecten van de
landbouw nader bezien en aangeven dat
~ok om andere dan politieke redenen
een selectief beleid onontkoombaar is.

R.R.

In bet inleidende cursiefje is al gesteld
dat de inzet van fossiele energie 1 ) in de
landbouw enorm is toegenomen gedurende de laatste tientallen jaren. Deels
ging bet daarbij om vervanging van arbeid, deels om verhoging van de produktie.
Energieverbruik in de landbouw

Het huidige verbruik in de landbouw aan
fossiele energie bedraagt jaarlijks 420
giga Joule 2 ) per man. Dat is evenveel als
in eenzelfde jaar door 15 gemiddelde Nederlandse gezinshuishouden.s wordt gebruikt. Daarmee behoort de landbouw tot
de produktietakken met een zeer hoog
energieverbruik per man. Per hectare is
bet toegevoegde energieverbruik van de
Nederlandse akkerbomv jaarlijks 35 giga
Joule. De helft daarvan wordt ingezet op
de boerderij, de andere helft in de toeleverende bedrijven.
In de jaren vijftig was bet toegevoegde
energieverbruik in de landbouw nog 30
procent lager dan in 1970. In de tussentijd zijn de opbrengsten aanrnerkelijk gestegen, bij tarwe bijvoorbeeld van maar
3500 kg per hectare tot soo·o kg per hectare. In 1978 waren opbrengsten van 7000
tot 8000 kg tarwe per hectare geen
uitzondering.
Een eenvoudige berekening leert dat bet
energieverbruik per geproduceerde kilo
tarwe dus gelijk gebleven is. Toch is bet
gebruik aan toegevoegde arbeid tweemaal
zo klein als in 1950. Deze beide gegevens
karakteriseren de toegenomen efficientie
van de produktie. Niet in deze
efficientie-berekening betrokken is overigens nog de besparing in de toeleverende
industrie. Juist in de jaren zestig werd een
aanzienlijke verhoging van de energieefficientie gerealiseerd in de voor de
landbouw zo belangrijke ammoniakfabrikage. Was deze in de berekeningen betrokken, dan zouden de cijfers betreffende de ontwikkeling van de energieefficientie nog gunstiger zijn geweesi.
Zullen de ontwikkelingen van de laatste
twintig jaar zich in de toekomst voortzet··
ten? Om die vraag te beantwoorden zullen we moeten nagaan, in hoeverre produktietoename samenhangt met inzet van
arbeid en van energie.

Wet van de afnemende
meeropbrengsten
Om te beginnen kijken we eens naar bet
verb and tussen een groeifactor (de stikstofgift bijvoorbeeld) en de opbrengst.
Brengen we bij ons experiment geen veranderingen aan in de overige groeibepaJende factoren, dan zien we dat de meeropbrengst kleiner wordt met elke extra
gift aan (bijvoorbeeld) stikstof. Men verklaart dit verschijnsel uit de 'wet van de
afnemende meeropbrengsten'.
Geen boer is echter zo gek, te werk te
gaan op de manier van dit experiment.
Als hij een meer of minder Z\Vare stikstofbemesting toepast, zal hij zeker ook
kijken of er fosfaat nodig is. Hij zal de
stikstof bovendien alleen maar over zijn
land uitstrooien, als er min of meer afdoende maatregelen ten aanzien van de
waterhuishouding en andere cultuurtechnische maatregelen zijn getroffen. Kortom, de praktische boer houdt een groot
aantal groeifactoren tegelijk in de gaten
en onder controle.
Het is de vraag, of de wet van de afnemende meeropbrengsten wel geldt, als
een combinatie van groeifactoren en cultuurtechnische maatregelen wordt bekeken. Bet tegendeel blijkt het geval te
zijn: de opbrengst neemt meer dan evenredig toe met de energie-inzet.
De oorzaak hiervan ligt in de aard van
het landbouwkundige produktieproces.
Zo is een bepaalde zuurgraad van de
grond (een pH van tegen de zes, zeggen
boeren en andere deskundigen) noodzakelijk voor normale opbrengsten, maar
eveneens voldoende voor hoge opbrengsten. Er behoeft dus geen extra kalk gestrooid te worden om een hogere produktie te bereiken. Ook het fosfaatcijfer ( dat
bet fosfaatgehalte van de gro11d aangeeft)
kan bij hoge opbrengsten hetze1fde zijn
als bij gemiddelde.
Bij ·de energrevragende produktreniiadelen wordt aileen de behoefte aan stikstof
lange tijd naar rato groter bij toenemende
opbrengsten en geldt dus de wet van de
afnemende meeropbrengsten. Maar ook
bij dit element stijgt uiteindelijk de efficientie van bet gebruik, doordat dezelfde
hoeveelheid toegediende meststof beter
~~n ]anger wordt gebruikt bij hogere op-
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brengsten. Dit komt vooral tot uiting bij
een goede beheersing van de watervoorziening en van ziekten en plagen met een
epidemisch karakter. Maar dit laatste
vraagt niet zozeer energie als wei zorg en
kennis en een beperkt gebruik van biociden3).
Iedere boer die zijn tarwe de laatste jaren
intensief verzorgde, zal beamen dat de
opbrengsten aanzienlijk zijn toegenomen,
zonder dat hij meer stikstof en fosfaat gaf
of de grond beter bewerkte. Dit is mede
te danken aan een goede beheersing van
ziekten en plagen. Het tijdig signaleren
van deze schadeverwekkers is daarbij erg
belangrijk en vereist veel kennis van ziekten en plagen.
Bij het realiseren van zulke hoge opbrengsten is het tevens van groot belang,
verzorgings- en beheersactiviteiten maar
ook oogstwerkzaamheden tijdig te verrichten. In de weidebouw bijvoorbeeld
valt het al enige jaren op dat er zeer hoge
maai- en beweidingsverliezen optreden.
Mede hierdoor wordt in werkelijkheid
niet veel meer dan ruim een derde gehaald van de potentiele opbrengst van 20
ton droge stof4 ) per hectare. Ook bier
zijn de technieken om verliezen te beperken wei bekena, maar blijkt de bescliikbaarheid van arbeid een factor te zijn, die
een efficiente bedrijfsvoering in te belangrijke ·mate beperkt.
Opbrengstverhogende inzet van fossiele
energie is daarom aileen maar efficient,
als voldoende kennis en zorg van de boer
gewaarborgd zijn. Doordat in de laatste
twintig jaar de kennis van watergebruik
.

en -beheerzing, van structuur- en textuurverbetering van de grond 4 ), van bet gebruik van voedingsstoffen en van ziekten
en plagen enorm is toegennmen, hoeven
de produktiemogelijkheden in de Jandbouw niet meer beperkt te zijn door factoren die de boer bepaalt. Zonnestraling,
temperatuur en fysiologische eigenschappen van het gewas zijn nu in feite de begrenzende faCtoren.
De conclusie uit bet voorgaande zijn in
overeenstemming met bet historisch verloop van de landbouwkundige ontwikkeling: Toenemende opbrengsten leiden tot
stijging van de arbeidsproduktiviteit en
tegelijkertijd tot een efficienter gebruik
van toegevoegde energie. \Vii men een en
ander realiseren, dan moeten de tijd, de
inspanning en de kennis gegarandeerd
zijn om de juiste produktieverhogende
maatregelen op het juiste tijdstip toe te
passen en moet onder meer de arbeidsorganisatie niet te wensen overlaten.
Consequenties voor het
landbouwbeleid
Bovenstaande beschouwingen over energie en arbeid in de landbouw hebben verregaande consequenties voor bette voe~
ren landbouwbeleid. Het huidige landbouwbeleid gaat er immers van uit dat
door verdergaande mechanisatie en automatisatie meer arbeid in de landbouw
overbodig wordt en uit de primaire produktie zal verdwijnen. Daarmee dringt
zich aan veel boeren het schrikbeeld op
dat in 1990 nog slechts 3 procent van de

beroepsbevolking in de landbouw werkzaam zal zijn.
Uit onze beschouwingen blijkt echter dat
de arbeid die door automatisering, mechanisatie, bedrijfssanering en dergelijke
vrijkomt, voor een deel moet worden gebruikt om de voor opbrengstverhoging
toegevoegde energie efficient te benutten.
Automatisering, die in de landbouw eigenlijk nog maar net is begonnen, maakt
de \veg vrij voor een reeks van interessante ontwikkelingen. Er ontstaat opnieuw
oog voor het detail en voor de betekenis
van een gel'ntensiveerde zorg voor de
groei en ontwikkeling van gewas en dier.
Automatisering draagt daarmee bij tot
een goed en zuinig gebruik van de
schaarse produktiemiddelen: grond,
grondstoffen en energie.
Een totaal andere weg wordt ook we]
aangewezen. Dat is de weg van een toekomstige Iandbouwkundige ontwikkeling
waarbij de toegevoegde energie-inzet in
de landbouw wordt teruggedrongen. Dit
zou dan· moeten gebeuren om zowel arbeidsvervangende mechanisatie en automatisering als opbrengstverhogende maatregelen af te remmen. Beide zijn immers
gevolg van een vergrote inzet van energie.
Deze laatste weg, nu, lijkt ons een heilloze. Hoewel de voorraad fosfaten in de
Nederlandse bodem zeer groot is, de cultuurtechnische situatie rooskleurig is en
de benutting van vlinderbloemigen voor
stikstofbemesting perspectieven biedt, zal
bij zo'n aanpak verlaging van de opbrengst per hectare onontkoombaar zijn.
De werkgelegenheid is met een dergelijke
ontmechaniserende landbouw wellicht gebaat, maar aan andere (in het inleidend
cursief gestelde) eisen kan niet worden
voldaan. Zo zal de gemiddelde inkomenspositie van de werkers in de landbouw
niet verbeteren, ook al zouden de afzetprijzen sterk stijgen. Te velen immers zullen samen te weinig produceren. Ook met
zal het bij deze albest zijn gesteld, doordat vrijwel alle
gronden die voor Jandbouwproduktie in
aanmerking komen, zouden moeten worden uitgebaat.
In feite rest ons slechts een weg, namelijk
die van de selectieve ontwikkeling van de
landbouwproduktie.
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Selectieve ontwikkeling

Op gronden die zonder te grote kapitaalsinvestering in aanmerking komen voor
landbouwproduktie. dient te worden gestreefd naar verhoging van de produktie
en nog verdere verbetering van de kwaliteit. Dat is aileen mogelijk met behoud
van de huidige opbrengstverhogende toegevoegde energie-inzet. Dit geldt in het
bijzonder voor die bedrijfstakken waarin
internationaal al een voorsprong is opgebouwd, zoals de vermeerderingsteelten 6 )
en de fabrieksaardappelteelt.
Een verdergaande automatisering en mechanisatie is daarbij wellicht vereist.
Laatstgenoemde ontwikkeling moet echter niet te ver worden doorgezet en dient
te worden gecom'bineerd met een verhoogde aandacht en zorg voor het detail.
Alleen dan komt de opbrengstverhogende
toegevoegCie energie-inzet tot z'n recht.
Een en ander komt neer op een combinatie van:
e een niet te ver doorvoeren van de nog
steeds in gang zijnde vermindering van de
arbeidsinzet (het aantal arbeidskrachten)
per hectare; en
• een toegevoegde energie-inzet die niet
ver van het huidige niveau afwijkt.
Deze aanpak zou gemakkelijk tot nog
grotere overschotten kunnen leiden, als
aJle nu in gebruik zijnde cultuurgrond
blijft benut. Dit lijkt een onjuiste aanpak,
ook al gezien de hoge kapitaalsinzet die
vele gronden nodig hebben om het potentiele opbrengstniveau van 11 ton tarwe
per hectare of 20 ton droge stof aan gras
per hectare te bereiken. Er dient daarom
te worden overgegaan tot het afstoten van
deze landbouwgronden ten behoeve van
stad~- en dorpsgebied, produktiebos en
semi-natuurgebied.
Veel grond komt aldus vrij voor extensief
gebruik, zowel arbeidsextensief als extensief uit een oogpunt van toegevoegde

maar op een kleiner areaal kan waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de huidige agrarische beroepsbevolking aan het
werk blijven in de.Ze produktietak; Toch
zal juist in gebieden waar de gronden een
te grote kapitaalsinvestering vergen om
op een redelijk niveau tc produceren, af-

vloeiing onontkoombaar zijn. Juist in die
gebieden dient men te voork6men dat de
grondgebondenheid van de landbouwproduktie zodanig wordt verlaten, dat er
sprake is van een grotendeels van voederimport afhankelijke produktie.
lntensieve veehouderij en
landschapsparken

De toekomstperspectieven van de intensieve veehouderij zijn immers bepaald niet
rooskleurig. De nogal ontmoedigende situatie doet zich nu voor, dat huist in gebieden waar - gezien het voorgaande extensieve landbouw zou moeten worden
bedreven, het aantal bedrijven relatief
groot is. En hoewel de overgang naar intensieve teelten als tuinbouw en sier- en
boomteelt nog wel enig soelaas kan bieden, :Zal deze nooit de in die gebieden
doorzettende afvoeiing kunnen opvangen.
Met name in die streken van ons land
waar landschapsparken zijn gepland of
waar zogenaamde ecologische waarden 7 )
Z\Vaar tellen, dient tot een zeer gericht beleid te worden overgegaan. Een combinatie van het stellen van vestigingseisen, het
scheppen .van werkgelegenheid buiten de
landbouw en het tot stand brengen van
een warme sanering is juist voor die gebieden als beleid gewenst.
Extensievere vormen van landbouw vragen niet het opniemv hanteren van zeis e1
sikkel. Zij betekenen wel dat een extensief bodemgebruik en -beheer mogelijk
moet worden gemaakt met aangepaste
arbeidsmethoden en onder gebruikmakin
van mechanisering en automatisering. De
technologie voor deze vormen van landbouw, bosbouw en natuurbeheer staat
nog in de kinderschoenen, zeker in verg1
lijking met die voor de intensieve landbouw. Extensief 'boeren', zowel uit.een
oogpunt van energie- als arbeidsinzet,
vraagt grote vindingrijkheid en een
nieuwe technologische aanpak.

termijn

De hierboven gegeven bespiegelingen z
nog erg globaal en weinig concreet. To1
betekenen ze al heel wat voor het ·be lei
op de korte termijn.
Duidelijk moet zijn geworden dat zow1

arbeids- als energie-intensieve teelten aileen maar kunnen worden bedreven, als
de werkers over een goede kennis van
teelt en teeltmethoden beschikken en bovendien de tijd hebben om die in praktijk
te brengen. In dit opzicht zijn er geen
verschillen tussen akkerbouw, veeteelt en
tuinbouw. De verlaging van het aantal arbeidskrachten per hectare mag men dus
in geen van deze sectoren te ver doorvoebaa] aangegeven vormen van landbomvIn het kader van dit artikel konden we
ren, terwijl een voortdurende scholing in
produktie. Voorwaarden daarvoor zijn
vanzelfsprekend maar betrekkelijk sumnieuwe teelttechnieken en -methoden en
dat de voorlichtingsdienst goed zicht heeft
mier op de problemen ingaan. De gegegewasvorming mogelijk moet zijn. De
op teeltwijzen en gewasverzorging en dat
ven beschouwingen docn onget\vijfeld teboer moet in staat worden gesteld
zij vooral meer tijd heeft voor intensieve
kort aan de grote gevarieerdheid van de
om - na het eerste onderwijs op de landcontacten met de boer.
Nederlandse landbouw. \Vij zijn er echter
bouwscholen zichzelf voortdurend bij te
van overtuigd dat in grote lijnen een bespijkeren via bijscholing en zogenaamd
Regionaal sturend overheidsbeleid
leid als hier geschetst zal moeten worden
educatief verlof.
uitgewerkt en geconcretiseerd, wil de
Vele boeren zullen wei glimlachen, als ze
V66r alles dient de overheid echter belandbouw kunnen blijven voldoen aan de
een dergelijke frase lezen. Werd eerst
reid te zijn om in te grijpen in het gehele
geformtileerde zv.,·are eisen.
maar eens de 60-urige werkweek ingelandbouwgebeuren. Ze kan zich niet beIn de komende afleveringen van 'SPIL'
steld, zullen zij opmerken.
perken tot een afwachtende en bandenkomen we hier graag op terug.
Als de overheid bereid is om nieuwe welappende rol, maar zal - gefundeerd op
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gen te bev.:andelen, zullen er toch mogede genoemde uitgangspunten- een omlijkheden ontstaan. Om te beginnen ligvattend en samenhangend beleid moeten
gen die in de verruiming van de activiteiformuleren. Uitgaande van een goede inventarisatie van de uiteenlopende mogeten van de bedrijfsverzorgingsdiensten en
het inzetten van meer arbeidskrachten via
lijkheden in de verschillende regia's zal
Toelichtende. noten, waarnaar in de tekst
de overheid daarbij niet ontkomen aan de
die organisaties. Door het bevorderen van
\verd verwezen:
meermansopzetten kan daarnaast ruimte
keuze voor een regionaal sturend beleid.
Fossiele energie is energie die (bijvoorbceld in een Rewone
worden gecreeerd en op termijn wellicht
Een globaal beleid voor het gehele land is
electriciteimentrale) gewonnen Lt uit of (bijt•oorbeeld in een
zelfS de 40-urige Werkweek WOrden gereauitgesloten.
/andbouwtrekker) Onttrokken word/ aan S/eenko/en, aardoftt•
of aardgas of daan•an afgeleide produkten (diesclolie. perroJiseerd. Dit vraagt startsubsidies en bulp
Voor streken waar intensieve landbouw
leurn, benzine e.d.). Hetwoord 'fossic/' geefi aan dar her
daarbij gaar om energiebronnen die gedurende een heel
bij het opzetten van dergelijke samengaat worden bedreven, houdt zo'n belange geschiedenis zijn gevormd uit afteuingen van resren
we r k'1ngsverb an d en.
leJ'dskeuze een uJ'tbouw van de voorll'cbvan plan/en ofdieren.
2) De 'Joule' is de eenheid waarin tegenwoordig vee/a/ hoeveeiSpecialisatie op een produkt is dan uit
tingsdiensten, het stimuleren van samenheden energie worden uitgedrukt. Een Joule is de hoeveelheid energie die nodig is om 0,2 gram water 1 graad Celsius
den boze, omdat een goede arbeidsfifm
werkingsverbanden, het bevorderen van
in ternpera/uur /e verhogen; of- nog 1\'0/ huisclijker gezegd
aileen m ogel"k
· b''
· d
scholinbo en dergeliJ'ke in. Voor streken
-dehoeveelheidenergiedicgedurende<'•'nsecondevcr~ lJ IS IJ een gevaneer probruikt wordt door een tJ.Ormaal electrisch l..acheltje van 1000
duktiepakket. Gemengde bedriJ'ven zi.in
waar de gronden (vanwege te hoge kapi\-\'au. Een giga Joulc=J mihard Jouif
3
) Met de term 'biociden' word~n aile besmjdingsmiddelen van
ook duidelijk in het voordeel, omdat het
taalsinvesteringen) uitvallen in de race
onkruiden, ziekten en plagen ge~amenlijk aangeduid.
4
) 'Droge stof in een p/antaardig of dierlijl.. lichaam L< alles
' h nc
· h ten op een
'' pro d u k t gema kk'e ]'Ijk
· ·
b ete k ent d'Je
ZJC
naar h oge pro d u k'tJemveaus,
buiren he/ water. Her droge·SIOfgehalte t•an he/ rnensclijk /ikan leiden tot boerenbedrijven die zowel
beleidskeuze het scheppen van aanvul~
chaam is ongeveer 20 procent; dar van gras l'Tl onrijpe
graansrengels nag lager; dot van afgerijpie graankorre/.1 maar
energie en grondstoffen als arbeid verlen de werkgelegenheid in de secundaire,
liefst ss procenr.
•
kwisten. Bij' gemengde eenheden kan de
tertiaire en/of kwartaire sector 8 ) en het
') De onderlinge rangschikking en binding van de vastc bodemdeelrjes duidt men aan mel de term 'structuur' !van de
overtollige energieproduktie van het
intensief begeleiden van de sociale veranbodem); onder 'texruur' (van de bodem) verstaat men de
korrelgrooueverdeling in de grand.
Veebe.jrjjf via methaangisting, mest en
deringen die zich juist daar zullen VOl'Vermeerderingsteelten' zijn tee/ten ll'aarbij zaaizaad Ivan
dero::li]' ke worden ingezet op bet akkertrekken.
granen, grassen, etc.) of pootgoed (t·an bijvoorbeeld aardap·
1::'
pelen) als commerciee/ produkt wordt l'oortgebracht.
OOtt:wbedtijf. Eeh gernengcle opzet V'a:n ~e~~~~~~~~~~-~~~-~-c~-~~~~~-'~]-'-El'Utagtsr1fewcraraen Zl)fl lVill'fi'Gerr dte m cen mm oj mecr
naruurlijke omgeving voorhanden ;:ijn of aanwezig worden
landbouwproduktie hoeft niet per se binDe overheid dient verder het voortouw te
mondersteld. Hct kan daarbij guan om /andschappe/ijk in, ' b d "f
d
k
··
·
teressante objecten zowel als om zogenaamde natuurwetennen een e riJ tot Stan te Omen; Zlj
nemen bij bet ontwikkelen van meuwe
schappelijke waarden (waardevo/le gemecnschappen van
valt ook te realiseren via intensieve satechnologieen voor extensief beheer. Zij
plamaardig en dierlijk Ieven).
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) De 'primaire sector' omvat mel name de land- en tuinbou~<·.
menwerking tussen verschilJende ze]fstanmoet experimenten in die richting stimude 'secundaire sector' de industrie. D£· imussen geweldig
di.ge bedri]'ven.
leren en de \\'erkers l'n de betrokken secomwikkelde commerciele diensten (banken. verzekeringswezen, e.d.) worden aanReduid met de ram 'teniaire sector'.
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Ook via de voorlichtingsdienst behoort de
tor van de samenleving scholen in extensOver 'kwarwire sector' spreekt men in verband mt'l mamschappelijk nuuige diensten die met op een commerciNe baOVerheid actieve steun te geven aan de
ief beheer onder gebruikmaking van
sis kunnen worden uitgeoefend; allerlci actit•ilt'iten in de
ontwikkeling van de bier nog slechts glonieuwe technieken.
~~~~;,!:an de zorg-voor-dc-medemens tal/en in deze vierde
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