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Er ontstaat in Europa een bimodale landbouw.
Stelling van prof. dr. ir. R. Rabbinge.
hoogleraar Lmdbomvuniversiteit
W ageningen, vakgroep Thcoretischc
Produktie-ccologie.

De intensieve sector he eft een red eli ik hoge
input en een bii:zonder hoge efficientie van de
produktiemiddelen. De nadelige milieukundige
neveneffecten :ziin minimaal. De
bedriifsgrootte is :zodanig, dat een paritair
inkomen kan worden verworven door een veel
kleiner deel van de beroepsbevolking dan nu.
De ontvolking van het platteland :zal dus
door:zetten. Tegeliik is er ruimte voor
extensieve landbouw in de marginale
gebieden, gekenmerkt door een lage input en
lage output, waar door de omvang toch een
inkomen kan worden verworven.
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tgericht beleid en
vergroting milieubewustziin
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PROF.DR.IR. R. RABBINGE

Aan hct cind v:.m hct intcrvie\V zegt prof.dr.ir.
Roclof Rabbinge met lichte verbazing in zijn
'item: · N atuurlijk ben ik niet pessimistisch, intcgcndccl. Er is gccn cnkcle aanlciding tot wclkc \·orm van docmdcnkcn dan ook. Hct is heel
gocd dat cr over hct milieu wordt gepraat, dat
we crvan doordrongen zijn. dat aan allcrlci ontwikkelingcn paal en perk wordt gcstcld. dat exccsscn moeten worden ingcdamd en dat we
moeten streven naar duurzame onnvikkcling,
dar is allemaal buiten kijf. Maar cr zijn mogelijkhcden. Ik heb het idee dat er nog nimmer
zovccl mogelijkhcden voor keuzes z~jn ge\vecst.
Het toencmend bcwustzijn over her milieu
maakt dat ik zeg: ik ben er uiterst optimistisch
over. Ik denk niet, dat \Ve alles van de ene op
de andere dag hebben gercaliseerd, daar ben ik
weer pessimistisch over. Als de overheid meent
met her N.V1P-plus allerlei zaken te kunnen realiseren. is dar volstrckt irreeel. Oat zal niet met de
milicuwergcving lukken, dat zal op cen andere
manier moeten gebeuren, via marktgcricht belcid en veel meer via het vergroten van het milieubcwustzijn en het daarnaar handclcn.'
De opmerking valt aan het eind van een
zorgvuldig opgebouwd betoog, waarin Rabbinge zijn visie geeft op de toekomst van de
landbouw in Europa en Nederland. Hij is ook
niet bang voor een klein stapje verdcr. Hij heeft
veel internationale ervaring, vooral met internationaal agrarisch onderzoek. Bij de W etenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(wRR), waarvan hij lid is sinds 1988, is hij voorzitter van een studieproject naar de landclijke
gebieden in Europa en van een project over milieu en economic. Hij werkt drie dagen per
\Veek in W ageningen en twee dagen bij de WRR.
MISVATTING

Met het begrip 'duurzaamheid' alleen kan Rabbinge niet uit de voeten, zegt hij. Er wordt vaak

gcsuggcrecrd. dat duurzaamheid objcctief dct1nicerbaar is en dat daaruit onontkoombare activiteiten \·oorrvloeien, maar dat is cen misvatting, want er zijn altijd voorkeuren. ·Roc pen
dat je voor duurzaamheid bent. is ncr zo icts als
strijden regen de ondergang van de wcrcld. Oat

wil iedereen. Van belang is de mate w,t,trin iets
moet gebeuren. Als je het niet kwantittCl'lTt, is
het vaagheid troef. Je kunt niet volsLun met te
zeggen, welke doelstelling moet worden ~L-rea
liseerd. Je moet erbij zeggen, in wclh· tlLttl' dat
moet gebeuren.'
Even vruchteloos is het, vindt R,tbbtn~c. af
te aan o ob'ectief te verwachten ontwikkclingen, want die zijn er niet. 'As iemanL ,.i_jt Jaar
geleden de ontwikkelingen in Oost-Eurupa had
voorspeld, was hij voor gek verklaard. · T rcndbreuken zijn er wel. Je moet dus oppassen met
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het doortrckken van trendmatige ontwikkelingen, ook omdat je daarmee de toekomst laat bepalen door wat is en niet door wat mogelijk zou
kunnen zijn. Mensen hebben vaak cen bcpaald
idee van de toekomst en vinden dus dat ze nu
zo moeten handelen, dat dat idee wordt vcr\Vcrkelijkt. 'Omgekeerd determinisme · noemt
Rabbinge dat en hij vindt dat onverstandig,
'\vant daarmee timmer je de toekomst dicht,
tcrwijl je de zaak juist moet opentrekken. Het is
meer van belang om voor de toekomst onzekerheid te scheppen dan zckerheid.' V oorspellen hccft dus geen zin, verkennen wel.
STIJGING PRODUKTIVITEIT

De tockomst van de Europese landbouw wordt,
aldus Rabbinge, gekenmerkt door een voortgaande stijging van de produktiviteit, nauwkeuriger gezegd: de toename van de produktie
per eenheid dier of per oppervlakte. Daar zijn
twee redenen voor. De eerste is, dat er in grote
dclen van Europa nog steeds een atstand zit van
zestig tot zeventig procent tussen de actuele
produktie en de potentiele. In Nederland is die
atstand minder groot, namelijk twintig tot dertig procent. Rabbinge wijst erop, dat 99,9 procent van de landbouw plaatsvindt onder produktie-omstandigheden, waarin de nutrienten
niet optimaal worden benut. De tweede reden
voor de doorgaande produktiviteitsstijging is,
dat er een bonus zit op meer produktie. Hoe
meer output de input oplevert, hoe hoger de efficiency is. En dat is doorgaans, maar niet altijd,
bij hoge produktieniveaus het geval.
De produktiviteitsstijging heeft in het verleden geleid tot twee 'groene revoluties'. In Europa bedroeg de produktiviteitsstijging vele jaren
twee tot drie kilo graanequivalent per hectare
per jaar. In de periode I9IO-I920 ging de
stijging ineens omhoog tot 8o kilo en na de
Tweede Wereldoorlog tot I 50 kilo. Die eerste
'groene revolutie' werd veroorzaakt door een
veel grotere kennis op allerlei terreinen: rassen,
grondbewerking, waterhuishouding, bemesting
en gewasbescherming. Ter illustratie: rond 1.900
waren er voor I hectare tarwe 370 manuren nodig, nu nog I2. Toen werd er r .ooo kilo per
hectare e roduceerd nu . oo.
De tweede 'groene revolutie' voltrok zich
aan het eind van de jaren zestig in met name
Aziatische landen als China en India. Hoewel de
bevolking daar ongeveer verdubbelde, zijn de

bekende hongerbeelden van vroeger uit India
niet meer te zien: er is daar geen structurele
honger meer.
ANDERE BESTEMMMING

In de EG moet, zo legt Rabbinge uit, gerekcnd
worden op een toenemende overproduktie,
want de produktiviteit zal blijven stijgen en de
bevolking stabiliseert. Als de produktiviteitsstijging doorgaat, zal in een periode van twaalf tot
vijftien jaar twintig tot dertig miljoen hectare
Europcse landbouw- of cultuurgrond een andere bestemming moeten krijgen. De centrale
vraag is waar de overblijvende landbouw zich
client te concentreren. Die vraag kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd, zegt
Rabbinge. 'Een optimale efficiency van de landbouw, sociaal-economische en ecologische
overwegingen. W anneer dit uit efficiency-ovcrwegingen noodzakelijk is, zou de landbouw
zich moeten concentreren op een klein aantal
plaatsen met de beste condities: N oord-WestEuropa (inclusief Nederland), rond Parijs, in de
Po-vlakte en een stuk van Oost-Engeland.
Dit betekent dat in landen als Spanje, Portugal en Griekenland geen landbouw op grote
schaal nodig of wenselijk is. Maar in die gebieden is nog twintig tot dertig procent van de bevolking in de landbouw werkzaam en er bestaat
daar de neiging om de landbouwkundige ontwikkeling juist te stimuleren. Op sociaal-cconomische gronden zou je in die landen dus nog
landbouw in stand kunnen houden, ook al gaat
dat ten koste van de efficiency. Ook vanuit natuur en milieu zijn er keuzes mogelijk. Bij concentratie kun je landbouwareaal omzetten in
natuurgronden. Dat zal voor de natuur vaak
een verrijking zijn, maar het kan ook een verarming betekenen.
NATUURW AARDEN

Er zijn landbouwgebieden, zoals in Nederland de veenweidegebieden en in Italie de karakteristieke gebieden rond Rome en Parma,
die om hun natuurwaarden - mede het resultaat
van landbouwkundige activiteit- zouden kunnen worden behouden. Landbouw is daarom in
die gebieden een voorwaarde voor het behoud
van natuurwaarden.' In het landelijke-gebiedenproject van de WRR is voor 2r.ooo landbouwkundige eenheden in Europa nagegaan wat de
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potcnticle opbrengst is van tien gewassen. Dat
produktieplafond ligt volgens Rabbinge vele
malen hoger dan voor de zclfvoorziening in
Europa nodig is. De WRR probccrt nu duidclijk
te nuken welke de kosten zijn, uitgedrukt in de
eigcn dimensies, wanneer men vanuit de \·crschillende gezichtspuntcn te \Vcrk gaat.
Zclf is Rabbinge voorstandcr van cen mitigerend bcleid, \Vaarin dus het efficiency-criterium wordt afgezwakt. Het strikt volgcn van
dat criterium zou leiden tot ontvolking van
grote gebieden in Zuid-Europa, tot het onttrekken van grote oppcrvlakten aan de landbouw
en tot hct in een jaar of tien verdwijnen van alle
subsidies aan de landbouw. Dat is volgens Rabbingc een minder gcwcnste ontwikkeling, die
schade toebrengt aan de andere doelstellingen:
de sociaal-economischc en de ecologische. Hij
acht het volslagen onrealistisch om alle cultuurgronden in stand te houden. Maar een te hoog
tempo van uitstoot kan destabiliserend werken.
BIMODALE LANDBOUW

'Met zo 'n mitigerend beleid ontstaat er in Europa een soort bimodale landbouw. Over een jaar
of twintig krijg je cnerzijds op de goede gronden een zeer produktieve landbouw met cen behoorlijke inzet van arbeid en kapitaal en een milieukundig veilig klimaat. Anderzijds zal er op
minder produktieve gronden zeer extensieve
landbouw plaatsvinden met een laag produktieniveau en met weinig arbeidsinzct, maar die
door de grote oppervlakte toch een inkomen
garandeert. Oat kan op termijn een duurzame
landbouw opleveren, waarin de grond niet
wordt uitgeboerd. V oorwaarde is wel, dat er
dan zuinig wordt omgesprongen met uitputbare grondstoffen, zoals fosfaat. Maar ook hier
zijn keuzen mogelijk. Wie ecocentrisch denkt,
wil een landbouw, die het behoud van een miljoen soorten insecten (inclusief 7 50.000 soorten
kcvers) mogelijk maakt. Vanuit antropoccntrisch denken wil je aileen die insecten behouden, die voor de mens van nut zijn.'
Het orde op zaken stellen, het wcgwerken
van excessen, heeft volgens Rabbinge niets met
duurzaamheid te maken. 'Dat moet hoe dan
haar huidige omvang niet te handhaven: we importeren de bodemvruchtbaarheid van 5 miljoen hectare elders (vooral uit de USA) en concentreren die op 8o.ooo hectare fokkerijen.'

Ook de te nauwe vruchtrotatic is volgens Rabbinge een ontsporing: de een-op-twee-teclt in
de aardappelen heeft ertoe geleid, dat meer dan
de helft van alle pesticiden in de vorm van
grondontsmettingsmiddelen op nog geen tien
procent van het cultuurareaal tcrecht komt.
Ook het gebruik van ontsmettingsmiddclen in
de tcelt van groenten en bloembollen is zo 'n execs, cvenals her intensieve spuiten in de fruittcelt, waardoor secundaire plagen ontstonden.
GEMENGD BEDRIJF

In Nederland ziet Rabbinge meer samcnhang
ontstaan tussen akkerbouw en vceteelt. Hct gcmengd bedrijf komt terug, want dat is de mcest
doelmatige manier van omgaan met produkticmiddelen. W cliswaar op een andere schaal door
samenwerking van verschillende gcspecialisecrde bedrijfstypen en dus niet op een bedrijf. De
schaal van de bedrijven zal groter worden en de
Nederlandse landbouw zal zich sterk concentreren op produkten met een hoge toegcvoegde
waarde.
Een andere tegelijk zichtbare ontwikkcling
zal die zijn, waarbij de Nederlandse landbouw
steeds minder grondgebonden wordt en zich
verder ontwikkelt in de richting van de dienstensector. Rabbinge geeft een voorbccld, de
aardappelen. Eerst was er bulk (fabrieksaardappelen voor zetmeel), toen de consumptie;lJrdappelen, toen aardappelen voor de frites, tocn
pootaardappelen en nu ook kennis om
pootaardappelen te verbouwen. In die specialisaties liggen voor de Nederlandse landbouw
nog grote mogelijkheden.
SPRONG VOORW AARTS

Op mondiaal niveau moet er binnen twintig
jaar een nieuwe groene revolutie komen in
Afrika en West-Azie, want anders komt er hongersnood, gegeven de snelle bevolkingsgroei aldaar. Er zullen middelen moeten komen om
deze landen aan kennis te helpen op gcbiedcn,
waar eerder Europa de sprong voonvaarts
maakte: irrigatie, produktiesystemen met externe inputs, voorlichting, ontwikkeling van ras-

