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W o o r d vooraf

De toenamevandebevolking inNederland heeft-samenmet
devergrotingvanhetruimtegebruik per inwoner-geleid toteen
sterkestedelijke drukophetlandelijkegebied.Insommigedelen
vanons landdreigendeopenruimten tussenenbinnenstadsgewestenteverdwijnen.Vandaardattenaanzienvandezegebieden,de
z.g. bufferzones,eenspecifiekruimtelijkbeleidwordt gevoerd
omdezetebehouden.Tervoorbereidingenondersteuningvandit
beleidverricht deRijksplanologische Dienstonderzoek indezegebieden.Daarbijstaanderelaties tussendeverschillende functies
vandezegebiedencentraal.Omdatdeland-en tuinbouwdebelangrijkste gebruikervanhetlandelijk«gebied is,heeft deR.P.D.aan
hetLandbouw-Economisch Instituutverzochteenonderzoek inde
bufferzones inZuid-Limburg intestellen.Overdeopzet vanhet
onderzoek is erregelmatigoverleg tussendeR.P.D.enhetLEI
geweest,terwijleencommissie,waarindeRijksplanologischeDienst,
deProvincialePlanologischeDienstvanLimburg,hetMinisterie
vanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerk,deLandinrichtingsdienstendeLandbouwhogeschoolwarenvertegenwoordigd,deuitvoeringvanhetonderzoek heeftbegeleid.
Hetonderzoek isverricht doordeafdeling StructuuronderzoekvanhetLEI.Deanalyseenrapportering zijnverzorgd door
B.M.Kamphuis enF.M. deNoord.Bijdeopzetvanhetonderzoek
wastevensH.R.Oosterveldbetrokken,dietoentertijdmedewerker
vandegenoemdeafdelingwas.
De resultatenvanhetonderzoek zijnneergelegd intweerapporten,teweteneendocumentatierapportmeteenuitgebreidebeschrijvingvandehuidigeenteverwachtenontwikkelingeninde
land-en tuinbouw inhetstudiegebied enhetonderhavigerapport,
waarinnaderwordt ingegaanopdemogelijke invloedvanstedelijke
ontwikkelingenopdeland-entuinbouw.Dekaartenenfigurenin
dezerapportenzijnafkomstigvandetekenkamervandeR.P.D.

DenHaag,april1981.

/DfeDirecteur,

1. I n l e i d i n g

1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek
De toenamevandebevolking envanhetruimtegebruik perinwoner inNederland heeft geleid toteengrotedrukophetlandelijkegebied.Ditkomtmetname totuiting indesterkeafnamevan
deoppervlakte cultuurgrond. Insommige delenvanhetland
dreig(d)en deopenruimten tussenenbinnen stadsgewesten teverdwijnen.Vandaar datop rijksniveaueenbeleidwordt gevoerd
dateropisgerichtdezeontwikkeling tegentegaan.Eeneerste
aanzetdaartoevormdedeintroductievanzogenaamde "bufferstroken"
inde"NotaWestendesLands".IndeVerstedelijkingsnota 1)wordt
hieropnader ingegaanenondermeerhetvolgende gesteld:
"Daarwaarhetbinnenoftussenstadsgewestenuiterstmoeilijkis
devisueel openruimtendanweloverwegend onbebouwde ruimtete
handhaven,kanderijksoverheid doorhet treffenvaneenaantal
maatregeleninhetkadervanhetbufferzonebeleiddeopenheid
verzekeren".
Daarop aansluitend geeftdenota landelijke gebieden2)devolgendeomschrijvingvaneenbufferzone:
"Eenbufferzone isoverwegend onbebouwd gebied tussen tweeofmeer
inruimtebeslag groeiende stedenofstadsgewestenwaarhetbeleid
gericht isophetbehoud enhetontwikkelenvandedaaraanwezige
kwaliteitenenophet tegengaanvanverstedelijking".
Bovendienwordt indezenotaaangegevendathetbeleidgericht zoumoetenwordenopstrategischbelangrijke gebiedenbinnendebufferzones.Opditmomentzijnervanrijkswege tienbufferzones aangewezen,diealle indeRandstad liggen,metuitzonderingvandeLimburgsebufferzones.
Tervoorbereidingenondersteuningvanhet tevoerenbeleid
inbufferzoneswordt doordeRijksPlanologischeDienstonderzoek
verricht inbufferzonegebieden.Kortsamengevat ishetonderzoek
gerichtophetverkrijgenvaninzicht indewijzewaarop stabiele
situatieskunnenworden gecreëerd inlandelijke gebiedenbinnen
destedelijkeinvloedssfeer.
Hieraan ligtdeveronderstelling tengrondslag,dat inlandelijkegebiedenindenabijheidvanstedelijke gebiedendestedelijkefuncties dievanhet landelijke gebied zullenverdringen,
indiengeenbeschermendemaatregelenworden getroffen.Onderverdringingwordtverstaan:de toenemingvanstedelijkegebruiksvormentenkostevandievanhet landelijke gebied.Eenstabiele
situatie iseensituatie,waaringeenverdringing optreedt enhet
landelijkekarakter derhalve gehandhaafdblijft.
1) Derdenotaoverderuimtelijke ordening:deel 2a,pag.235;1976.
2) Derdenotaoverderuimtelijke ordening:deel 3a,pag.l72;1977.

HetonderzoekvandeR.P.D. is gericht opdevolgendedrie
punten:
A. Analysevanhetkrachtenstelsel tussenstedelijkeenlandelijkefuncties.
B. Hetaangevenvandewijze,waaropendeplaats,waardit
krachtenstelselkanwordenbeïnvloedomstabiele situaties
tescheppen.
C. Het aangevenvanmaatregelendieopdeverschillendeniveaus
vanbesluitvormingkunnenworden gehanteerdomdezestabiele
situaties terealiseren.
Deaanwijzingvangebiedenalsbufferzone -metdedaaraan
gekoppeldebestuurlijke enfinanciële regelingen-isgebeurdop
grondvanoverwegingen t.a.v.degewenste stedelijke structuuren
vormtgeenonderdeelvanhetonderzoek.Wel ishetonderzoekgerichtopdebegrenzingvandebufferzones enopdecriteria,die
alsbasiskunnendienenvoordeselectievanstrategischbelangrijkegebieden.
Hetonderzoekwordt o.a.uitgevoerd indeLimburgsebufferzonesWestelijkeMijnstreek -Maastricht enWestelijkeMijnstreekOostelijkeMijnstreek. Inhetkaderhiervan zijntweeonderzoekingenverricht doorderden,teweteneenstudienaardekwantitatieveveranderingen inhetruimtegebruik doorhetInstituteforAerial
Survey andEarth Sciences (I.T.C.)teEnschedeeneenonderzoek
doorhetLandbouw-EconomischInstituut (LEI)tedenHaag.Het
doelvanhet landbouwonderzoek ishetverschaffenvan inzichtin
deontwikkelingen inde land-en tuinbouw inhet studiegebied ter
onderbouwingvanhetbufferzonebeleid.
1.2 Probleemstelling en opzet van het onderzoek
Inhetkadervandeanalysevanhetkrachtenstelsel tussen
stedelijkeen landelijke functies richthetLEI-onderzoekzich
opdesamenhang tussenenerzijds stedelijke ontwikkelingenenanderzijds ontwikkelingen inde land-entuinbouw.
Geziendedoelstellingvanhetbufferzonebeleid,namelijk
hetrealiserenvanstabielesituaties indebetreffende gebieden,
'ishetóndermeerwenselijk tewetenwelke factoren indeagrarischestructuurmedeweerstandbieden tegenhetverstedelijkingsproces.Omdatophetmomentdatmethet landbouwonderzoekwerd
begonnennog teweinigbekendwasm.b.t.hetverstedelijkingsproces 1),ishet landbouwonderzoekbeperktervanopzetgeweesten
heeft zichvoornamelijk gerichtopdevraag inwelkopzichtde
agrarische structuur ingebiedennabijstedenverschiltvandiein
verderaf gelegen gebieden.
Naastaspectenvandegangbare agrarischebedrijfsvoering
zijnooksemi-enniet-agrarischeactiviteiten diemogelijksamenhangenmetdenabijheidvande stad,inhetonderzoekbetrokken.
1) HetdaaropgerichteI.T.C.-R.P.D.-onderzoekbegongelijktijdig.

Teroriëntering isindebeginfasevanhetonderzoekeenverkenninguitgevoerdnaardeontwikkelingenindeland-entuinbouw
inhetstudiegebied indejaren 1965-1975.Ditbetrofeenglobaal
onderzoekopbasisvangemeentelijkecijfers.
Medeaandehandhiervanenvanverkenningen inhetgebied
isdoordeR.P.D.inhet studiegebied eenaantaldeelgebiedenonderscheiden.Hierop zalindevolgendeparagraafnaderwordeningegaan.Vervolgens isonderzocht inwelkeopzichtende agrarische
structuur indeonderscheiden deelgebiedenvanelkaarafwijkt.
Debasisvoordezeanalysevormdendelandbouwtellingenvandejaren 1975en 1978.Verder zijnmetbehulpvanpersonen,diegoed
metde landbouwinhetgebiedopdehoogtewaren,enigeaanvullende gegevens geïnventariseerd.
Ditbetrofondermeerdebestemmingvandecultuurgrond en
bedrijfsgebouwennaopheffingvanbedrijven,dedoelmatigheidvan
debedrijfsgebouwen,hetvoorkomenvanrecreatie(vevoorzieningen)
opdeboerderij endeverkoopvanagrarischeproduktenrechtstreeks
aandeconsument.
De tweegenoemdepeiljaren zijngekozeni.v.m.eenmogelijke
koppelingvanderesultatenvanhetLEI-onderzoek aan dievanhet
onderzoek doorhetI.T.C. Van 1975wasnamelijk luchtfotomateriaalbeschikbaar,terwijlin 1978opnieuweenseriefoto's zou
wordengemaakt.Uiteindelijk isdit omverschillende redenenpas
in 1979gebeurd.Eenbelangrijk nadeelvandeze twee tijdstippen
voorhetLEI-onderzoekwas,datdaarmeeeenrelatiefkorteperiodewerdbestrekenenhetdaardoornietmogelijkwaseenbeschrijvingvandeontwikkelingen opwat langere termijn tegeven.Dit
deedzichmetname geldenbijdeberekeningenbetreffende de toekomstigeontwikkelingen inde land-entuinbouw.Hiervoor isdan
ookmede gebruik gemaaktvangemeentelijke cijfersover deperiode
1972-1978.
Deresultatenvandeanalysevandeontwikkelingen inde
land-en tuinbouw inhetrecenteverleden alsmededetoekomstverkenningen zijnweergegeven ineendocumentatierapport bijdeze
publikatie.Inhetvolgendehoofdstuk iseenbeknoptesamenvattinghiervanopgenomen.Aandehandvandebeschrijvingvande
verschillen indeagrarische structuurperdeelgebied isvervolgensnagegaan inhoeverredezeverschillenwellicht samenhangen
methetprocesvanverstedelijking.Hetresultaatvandezeanalyse
vormthoofdstuk 3vandezenota.
Een samenvattingmetenkele conclusies uithetonderzoekis
weergegeven inhoofdstuk4,waarnainhoofdstuk 5enigeslotopmerkingenvolgen.

1.3 Begrenzing en karakteristiek van de deelgebieden
Het studiegebied ligttussendedrie "stedelijkepolen"
Maastricht,WestelijkeMijnstreek (Geleen-Sittard)enOostelijke
Mijnstreek (Brunssum-HoensbroekenHeerlen).Het gebied isdoor

O
CO

2

X)
D

c

Q)

_i

tn

9

5
CT
c
c CT

z>
N

en
ÜJ

z
o

$1

0*

N

£

Ol
Of
T3

0>

C

CT
m <v

û m

UTJ

1S?II8II
Z 2 N J O L 0 Z Z N
i- M d >i in (O r - o o

deR.P.D.zogekozen,datdetebegrenzenbufferzonesin ieder
gevalhierbinnenvallen (ziekaart1).
Tenbehoevevanhet landbouwonderzoek isdezeglobalebegrenzingnader gepreciseerd eniseenindeling in8deelgebiedengemaakt.Daarbij isrekening gehoudenmetdeinhet streekplan
Zuid-Limburg globaalonderscheidenbufferzones,deactuelebegrenzingvanhetstedelijkegebied (opbasisvanrecente topografische
kaarten)enbelangrijke topografischebegrenzingen,zoalsdeMaas
endeGeul.Overeenkomstig deindeling inde verstedelijkingsnota
enhet streekplanZuid-Limburg iseenonderscheid gemaaktineen
oostelijkeenwestelijke zone. Ominzicht teverkrijgen inde
invloedvan "denabijheid vande stad"opde landbouw zijndeze
tweezoneselkverdeeld indriedeelgebieden,waarbij tweestadsrandzones eneenmiddengebied zijnonderscheiden.Hetbinnenhet
studiegebied vallende deelvanhetverstedelijkte gebied SittardGeleen-Beek-Elslooisalseenafzonderlijk deelgebiedaangehouden,inde tekst aangeduidmet "Stadsgebied".Hetresterendedeel
vanhet studiegebiedwordt gevormddoorhetminst verstedelijkte
middengebied,indezenotaaangeduid met "Centraal Landbouwgebied".
Bijdebegrenzingvandedeelgebieden istevens zoveelmogelijkrekeninggehoudenmet de liggingvande agrarischebedrijven.
Uitgangspunt daarbijvormdede liggingvandebedrijfsgebouwen,
dieperbedrijf isgeïnventariseerd. Getracht isopbasisvanalgemenekennisvanhetgebied debegrenzing zodanig tekiezendat
métdebedrijfsgebouwen tevens zoveelmogelijkvandehierbijbehorende cultuurgrond inhetzelfdedeelgebied ligt.Gezienhet
relatief grote aantalkavelsperbedrijf inhet studiegebied,
dientevenwel tewordenopgemerktdat zeerwaarschijnlijk toch
nogwelveelgrond inanderedeelgebieden zalliggendandebedrijfsgebouwenwaartoedezebehoort.Bijdebeoordelingvanderesultatenvanditonderzoekdienthiermee rekeningtewordengehouden.
Tenaanzienvanhetkaraktervandezegebiedenuithetoogpuntvandeverstedelijkingkanhetvolgendewordenopgemerkt.
Zoalsuitdenaamgeving reedsblijkt ishetStadsgebiedhetmeest
verstedelijkte gebied. Hetwordt gekennerktdoor bedrijven,
dieminofmeer tussen de steden liggen ingeklemd.Deinvloed
vandestadopde land-entuinbouw zalwaarschijnlijkhierhet
meest duidelijknaarvorenkomen.
Door de gehanteerdebegrenzingmakendestedelijkeagglomeraties gééndeeluitvandebeidenoordelijke randgebieden,terwijlditaandezuidzijdewelhet gevalis.Metnamegeldtdit
voordeWestelijkeZuidrand, waarvan deplaatsenMeersenen
Bundeenhet industriegebied vanMaastricht eenrelatief groot
deeluitmaken.DeOostelijke Zuidrand isminderverstedelijkt.
Hierin ligtnogeenrelatiefgroot "open"landbouwgebied.Tevens
zaldeontwikkelingvande land-entuinbouw inditgebiedwaarschijnlijk inpositieve zinzijnbeïnvloed doordeuitvoeringvan
deruilverkavelingMunstergeleen -Schinveld.Ditgeldteveneens
11

vooreendeelvandeOostelijkeNoordrand enhetOostelijk
Middengebied.Eenanderbelangrijk verschil tussenderandgebiedenvormtdeaardvande stadsrand.Indebeidenoordrandenbestaatdezenamelijkvooreenbelangrijk deeluit "harde"begrenzingen (spoorlijn,autowegen),terwijldebeide zuidrandenbetrekkelijk goedbereikbaar zijnvanuitdesteden.
Ook indebeidemiddengebieden enhetCentraleLandbouwgebied
heefteenzekereverstedelijking plaatsgehad,voornamelijk inde
vormvanuitbreidingvandealdaar liggende dorpen.Voorhet
CentraleLandbouwgebied kanverdermetnameworden genoemdde
verstedelijkingvanuitNuthendeaanlegvandeautoweg
Maastricht-Heerlen.
Uiteraard zalhetI.T.C.-onderzoekmeer gedetailleerde informatiem.b.t.hetverstedelijkingsproces inhet stadsgebied
opleveren.Bovenstaande globale schets isook slechtsbedoeldom
enighouvast tebiedenbijdeanalysevandeverschillen inde
agrarische structuur tussendedeelgebieden insamenhangmetde
liggingvandezegebieden t.o.v.destedelijkeagglomeraties.
Op grondvanhetvoorgaandemagwordenverwacht dat"deinvloed
vandenabijheidvandestad"opde agrarische structuurhetmeest
duidelijknaarvorenkomt inhet Stadsgebied endebeide zuidranden.
Totslotdientnog tewordenopgemerkt datdehiergehanteerdebegrenzing vandedeelgebieden uitsluitend isbedoeldvoordezestudieengeenformelebegrenzingvormt inhetkadervanhet
bufferzonebeleid.Immers,hetR.P.D.-onderzoek ismede gerichtop
hetformulerenvancriteriavoorhetbegrenzenvanbufferzonegebieden.
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2 . De l a n d - en t u i n b o u w in h e t s t u d i e g e b i e d

2.1Enkele agrarische produktieomstandigheden
Hetstudiegebied behoort tothetZuidlimburgseheuvelland- .
schap,datbestaat uitterrassenmeteenhoogteliggingvan60tot
160meterbovenN.A.P.,doorsnedenmetbeek-enrivierdalen.
Debodembestaat grotendeelsuit lössleemgronden,metuitzonderingvanderivierkleigronden langsdeMaas.Geziendegeschiktheidvandezegrondenvoordiverse teelten,vormtdebodemnauwelijkseenknelpuntvoordeland-entuinbouwinhetgebied.
Welkunnen zichplaatselijkproblemenvoordoen indewaterhuishouding,metnamebijingesloten laagtenenuiterwaardgronden.
Verderkunnen inhetstudiegebied ookbeperkingen inhetagrarische
grondgebruikvoortkomenuitdehellingsgraad. Sterkhellendegrondenkunnenimmersnietwordengebruiktvoorakkerbouw,maaruitsluitendvoor grasland.Daarnaast kenthet gebiedeengrootaantaltekortkomingen indeverkavelingenontsluiting,dietot
uitingkomen ineenrelatief grootaantalkavelsperbedrijf,een
laagpercentagehuisbedrijfskavel enkleineenonregelmatig
gevormdepercelen.Deafstandvandegrond totdebedrijvenvormt
insommigedelenvanhetgebied eenprobleemwaarbijookdeliggingvanbedrijvenindebebouwdekomeenrolspeelt.
Ineendeelvanhetstudiegebied isde cultuurtechnische
situatieverbeterddoordeuitvoeringvanderuilverkaveling
Munstergeleen-Schinveld .Deze isin 1970gereedgekomen.
Inhetkadervandezestudie isooknagegaan inhoeverre
debedrijfsgebouwenvoldoenaandehuidigeeisenvandoelmatigheid.Volgensdestreekkennerskunnendebedrijfsgebouwenop38%
vandebedrijvenalsdoelmatigwordengekenmerkt,op34%als twijfelachtigenop28%alsondoelmatig.

2.2 Aantal bedrijven en arbeidskrachten
In 1978warenerinhetstudiegebied 756geregistreerde landentuinbouwbedrijven 1).Optweederdehiervan (500bedrijven)besteeddehetbedrijfshoofdhetmerendeelvan zijnarbeidstijd aan
hetbedrijf;ongeveer 12%vanhenoefende tevenseennevenberoep
uit.Ruim20%vanallegeregistreerdenhadeenhoofdberoep buitende landbouw,terwijl 10%vandebedrijven ingebruikwasbij
rustende agrariërs ofniet-agrariërs.Verderwarenernogenkele
specifiekebedrijven.

1) Vooreen toelichtingopdegebruiktebegrippen;ziebijlage1.
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Indeperiode 1975-1978ishettotaleaantalbedrijvenmet
gemiddeld 2,3%perjaarafgenomen.Landelijkwasdit2,7%.Deze
afnamebetrofvoornamelijkhoofdberoepsbedrijven;hetaantalrtevenbedrijvenverminderde slechtsweinigdoordathetaantalnevenbedrijvendatom administratieve redenenuitderegistratieverdween,persaldoongeveergelijkwas aanhet aantalhoofdberoepsbedrijvendatindezeperiodenaardezecategorie isovergegaan.
Opdebedrijven inhetstudiegebiedwerkten in 1978ongeveer
900 mannelijke arbeidskrachten,vanwie610opdehoofdberoepsbedrijven 1).Opongeveer 80%vandehoofdberoepsbedrijvenwaséén
mannelijkearbeidskracht aanwezig.Inhetalgemeenbetreftdit
gezinsbedrijven,waarookvrouwenkinderendikwijlseenbelangrijkebijdrage indewerkzaamheden leveren.
Ruim40%vandebedrijfshoofdenwas in 1978ouderdan50jaar.
Vanhenhad 34%eenopvolger.Ditvormdeeenvande uitgangspunten
voordeberekeningvanhetaantalbedrijvenin 1988.Medeopgrond
vandeontwikkelingen inhetverleden t.a.v.beroepsbeëindiging,
beroepsverandering enoverigewijzigingen indebedrijfsleiding
isberekend,dathetaantalhoofdberoepsbedrijven inhetstudiegebied indeperiode 1978-1988naarverwachtingmetruim 150zal
verminderen.Hetaantalnevenbedrijven zalvolgens dezeberekeningenslechtsweinigafnemen,waardoorhetaandeelvandezebedrijveninhet totaalwaarschijnlijk zalstijgen tot37%.
Methet aantalbedrijven zalookdeagrarischewerkgelegenheid inhetgebiedverderafnemen.Het aantalmannelijkearbeidskrachtenopdehoofdberoepsbedrijvenzalnaarverwachtingdalen
vanruim600in 1978totrondde475in1988.

2.3 De bedrijfsoppervlakte
De totaleoppervlaktevande geregistreerdebedrijven inhet
studiegebiedbedroeg in 1978ca.9800ha.Daarvanwas ongeveer
85%ingebruikbijdehoofdberoepsbedrijven.Gemiddeld haddendezebedrijven 10,5haingebruik.Ruimeenkwartvandebedrijven
hadminderdan 10ha,ca.45%10-20haeneveneens ruimeenkwart
eengroterareaal.Denevenbedrijvenhaddengemiddeld 6hain
gebruik.
Indeperiode 1975-1978isdeoppervlakte geregistreerde
cultuurgrond metongeveer0,8%perjaarafgenomen,waarvanongeveerdehelft t.g.v.onttrekking tenbehoevevanniet-agrarische
doeleinden.Derestbetreft grondvanbedrijven,diekleinerzijn
gewordendandetelgrensvan 10sbe.Voordenaaste toekomstis
uitgegaanvaneenongeveergelijkeafnameperjaar.De totale
oppervlakte geregistreerde cultuurgrond in 1988zalalsgevolg

1) Ditbetreft arbeidskrachten,dieregelmatigmeerdan 15uur
perweekwerkzaamzijnophetbedrijf.
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daarvanongeveer9100habedragen.Daarvan zaleengroterdeel
daninhetverleden ingebruik zijnbijdenevenbedrijven,namelijkruim20%tegen 15%in 1978.Ditishetgevolgvanhet feit,
dathetaantalnevenbedrijvennaarverwachting slechtsweinig zal
afnemenendezebedrijven gemiddeld overmeergrond zullenbeschikken.
Degemiddeldeoppervlaktevandehoofdberoepsbedrijven zal
inhetprognosejaar ongeveer 18habedragen.Vooralhetaantal
bedrijvenbenedende 15hazalsterkafnemen.Tochzalin 1988
nogbijnadehelftvandehoofdberoepsbedrijventotdezecategoriebehoren.

2.4 Het grondgebruik en het bedrijfstype
Hetstudiegebiedkenteengevarieerd grondgebruik.Ruimde
helftvande cultuurgrondwas in 1978ingebruikalsbouwland;
40%was grasland enca.7%vandegrondwerd gebruiktvoortuinbouwgewassen,voornamelijk fruit.
Daarmeesamenhangend komeninhet gebied ookverschillende
bedrijfstypenvoor.Ongeveereenderdevandehoofdberoepsbedrijvenin 1978wasoverwegend gerichtopderundveehouderij, 18%op
deakkerbouw, 14%opdefruitteelt en7%opdeintensieveveehouderij.Metuitzonderingvanenkele tuinbouwbedrijvenwarende
overigebedrijvenniet gespecialiseerd ineenbepaaldebedrijfstak. Welisdeze categorievangemengdebedrijven indeafgelopen
jareninaantal afgenomen.Verwachtwordt,datdeze tendenszich
indenaaste toekomst zalvoortzetten.Ondermeer zaleenverdere
specialisatie indemelkveehouderijoptreden.Insamenhanghiermeezalookdeoppervlakte snijmaiswaarschijnlijk toenemen,omdatdaarmeeeenhogereveedichtheidkonwordenbereikt.Bijde
berekeningen isuitgegaanvaneen toenamevanhet areaalsnijmais
vanruim600hain 1978totongeveer 1000ha in 1988.Daarentegen
zalhet areaalgrasland opdehoofdberoepsbedrijvennaarverwachtingmetongeveer 1000haverminderen.Ditmede als gevolgvande
afnemingvandetotaleoppervlakte cultuurgond vandezebedrij-

2.5 De produktietakken
Vande500hoofdberoepsbedrijven in 1978 warener 170overwegend gerichtopde rundveehouderij,voornamelijkmelkvee.
Indezebedrijfstak issprakevaneensterkespecialisatie,
hetgeenondermeer totuitingkomt ineen toenamevanhet aantal
bedrijvenmetuitsluitend melkveeeneendaling vandeminder
gespecialiseerde rundveebedrijven.
Terwijlde totalemelkveestapel indeperiode 1975-1978 5%
kleinerwerd,namdeze opdebedrijvenmetoverwegendmelkveetoe
met 11%.Driekwartvandeze groeiopdemelkveebedrijvenhad
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plaatsopdebedrijvenmeteenligboxenstal.In 1978hadden 38
melkveebedrijveneendergelijke stal.Opdezebedrijvenwasde
veedichtheid perhavoedergewashogerdanopde grupstalbedrijven
namelijk 3,4g.v.e.tegen2,7 g.v.e.
Verwachtwordt,datdegemiddeldeveedichtheid indenaaste
toekomstnog ietszal toenemen totongeveer 3,0 g.v.e.perha.
Daartoe zalonderanderemeer snijmaisworden geteeld.Teneinde
hetaantalmelkkoeienperhatekunnenverhogen isindeafgelopenjarenhetaantalstuksjongveeper 100melkkoeien gestaag
verminderd.Geziendespecialisatie indemelkveehouderij zaldeze
tendens zichnaarverwachtingvoortzetten.Omdezelfde redenzal
waarschijnlijk ookdemestveehouderijgeengrotevluchtnemen.
Dezeontwikkelingen zullenertoe leiden,datdegemiddeldeveebezetting opdemelkveebedrijven zalkunnen toenemenvan27melkkoeien in 1978tot40in 1988.Ondanks deze groeivandegemiddeldemelkveestapel,zullenookindetoekomstechternogveelbedrijveneen tekleineveestapelhebbenvooreenmodernebedrijfsvoering.
Indeakkerbouwisinminderematesprakevan specialisatie
daninderundveehouderij.Zoisminderdandehelftvanhettotaleareaalbouwland inhetstudiegebied ingebruikbijbedrijven
dieoverwegend zijngerichtopdeakkerbouw.In 1978betrofdit
90bedrijvenmetintotaalruim2000habouwland.Welhaddendeze
akkerbouwbedrijven gemiddeld eenbeduidend grotere oppervlakte
bouwland dandeoverigehoofdberoepsbedrijven,namelijk 23hategen8ha.Ookhetbouwplan isverschillend.Onderanderewordt
opderundveehouderijbedrijven metbouwlandveel snijmais geteeld,
terwijldeakkerbouwbedrijvenmeerzijngericht op suikerbieten
enaardappelen.
Voor denaaste toekomstwordtverwacht dathetaantalbedrijvenmeteenrelatiefgeringeoppervlaktebouwlandverderzalafnemenmetuitzonderingvanderundveehouderijbedrijven met snijmais.Verder ligthetinde lijnderverwachtingdatdegranen
eenmindergroteplaats inhetbouwplan zullengaaninnemendannu
hetgevalis.
Detuinbouwinhetstudiegebiedbetreftvoornamelijkfruitteelt (ongeveer90%vanhetareaaltuihland).Daarnaast isernog
watgroenteteelt enboomkwekerij.Defruitteelt inNederlandheeft
temakenmeteensterke concurrentievanuithetbuitenland. Slechts
doorspecialisatieenschaalvergrotingkanhieraanenigszinshet
hoofdwordengeboden..Vandaarook, datinhetverledensprake is geweest van eenafnamevanhetaantalniet-gespecialiseerdebedrijvenenvaneen toenamevanhetgemiddelde fruitareaal
perbedrijf.Opde46gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in 1978
wasdegemiddeldeoppervlakte fruitruimhetdubbelevandieop
deniet-gespecialiseerdebedrijven (8,6resp.4,1 ha).Tevens zijn
bijnaalleoude fruitopstanden (hoogstamboomgaarden)vervangen
doordemeerrenderende laagstamvariëteiten.Desondanks ishet
totalefruitareaal inhetstudiegebied inde loopder tijdgestaag
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teruggelopenenhet ligtinde lijnderverwachtingdatdezeontwikkeling zichzalvoortzetten.
De intensieveveehouderijmaakt ruim 13%uitvande totale
produktieomvang inhetstudiegebied en isdeenigebedrijfstak
die inde afgelopenjaren inomvang is toegenomen.Deze groeiis
hetsterkst geweestopdemeergespecialiseerdebedrijven.
Debelangrijkstetakinde intensieveveehouderij isdevarkenshouderij.In 1978werdenopca.70%vandebedrijvenmet in-•
tensieveveehouderijmestvarkens gehouden,op60%fokvarkens.
Verderkomt opongeveereenkwartvandebedrijven legpluimvee
voor.
Evenals indeoverigeproduktierichtingen isindezebedrijfstak sprakegeweestvanschaalvergroting enspecialisatie.
Verwachtmagwordendatdezeontwikkelingen zichindenaaste toekomst zullenvoortzetten.
Het ismoeilijk aantegevenwelke groeimogelijkhedendeze
produktietaknogbiedt.Voordesterke groei inhetverledenis
steedsvoldoende afzetgevonden,maarerzijnaanwijzingendat
dit indetoekomstminder gemakkelijk zalgaan,zodatmeteengeringereuitbreidingrekening zalmoetenwordengehouden.

2.6 Produktieomvang en inkomensvorming
De totaleproduktieomvang (uitgedrukt instandaardbedrijfseenheden)inhet studiegebied isindeperiode 1975-1978afgenomen,hetgeenvoornamelijk istoe teschrijven aaneeninkrimping
vandemelkveestapel opdehoofdberoepsbedrijven.Opbasisvan
vooruitberekeningen kanwordenverwacht datdeze ontwikkeling
zichindetoekomstzalvoortzetten.Zoweldeverwachtetoename
vandeproduktieomvang inde intensieveveehouderij alsdeintensiveringvandegrondgebondenproduktie zullen onvoldoende zijn
om de teverwachten afnamevande cultuurgrondbijdehoofdberoepsbedrijven tecompenseren.Evenals inhetverleden zalechter
weldegemiddeldeproduktieomvang perbedrijf toenemenalsgevolg
vaneenverdere dalingvanhetaantalbedrijven.In 1988zaldeze
volgensberekeningen ruim 170sbebedragen tegenbijna 140in
1978.
Dooreenevenredige dalingvanhetaantal arbeidskrachten
zalookdeproduktieomvang perarbeidskracht toenemenenwelvan
114sbein 1978totruim 140sbein 1980.Hetpercentagearbeidskrachtenopbedrijvenmetminderdan 130sbeperman zalnaarverwachtingafnemenvan66tot48.Ookdan zullendusnogveelarbeidskrachten inhetstudiegebiedwerkenop hoofdberoepsbedrijven
meteenonvoldoende inkomenscapaciteit.Het isdanooknietverwonderlijk datnietalleenopdenevenbedrijven,maarookopde
hoofdberoepsbedrijvenmogelijkhedenvoor inkomensvormingbuiten
denormale agrarischebedrijfsvoeringwordenbenut.Zohad12%
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vandebedrijfshoofdenvanhoofdberoepsbedrijvenin 1978naasthet
agrarischebedrijfnogeennevenberoep.Vooreenbelangrijk deel
betrofditberoepen indesemi-agrarischesector,zoals loonwerker
enmelkrijder.Eenandererelatiefbelangrijkebronvan inkomen
vormdedeverkoopvan land-en tuinbouwprodukten rechtstreeks aan
deconsument.Ditkwamvooropbijna30%vandehoofdberoepsbedrijvenen20%vandenevenbedrijven.Deverkoopbetrofvooral
aardappelen,fruiteninminderemateeieren,melkengroenten.
Hetverhurenvangrondofgebouwenvoorrecreatieve ofdaarmee
samenhangende doeleinden (kamperen,ponyweide, caravanstalling)
kwaminhetgebied slechtssporadischvoor.
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3. De l a n d - en t u i n b o u w in r e l a t i e
t o t de s t e d e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n

3.1 Inleiding
De afgelopendecenniawordengekenmerkt dooreendynamische"
ruimtelijkeontwikkeling.Belangrijke drijfverenhierachtervormende groeivandebevolking endeaanzienlijke stijgingvande
welvaart,dieondermeer totuitingkomt ineenvergrotemobiliteiteneentoenemend ruimtegebruik per inwoner.Als gevolgvan
dezeontwikkelingen ishetniet-agrarische grondgebruik sterk
toegenomen: stedenendorpenwerden ineensneltempo uitgebreid
metnieuwewoon-enindustriegebieden,velekilometerswegenen
leidingenwerdenoverhet land uitgerold enherenderwerdengebiedeningerichtvoorderecreërendemens.Uiteraardheeftdit
belangrijke consequenties voorde land-entuinbouw gehad,met
name indegebieden,waardevraagnaarniet-agrarisch grondgebruik het sterkstewas, d.w.z.inhetwestenvanhet landenin
deomgevingvansnelgroeiende steden inderestvanhet land.
De invloedvanstedelijkeontwikkelingen opde landbouwbetreftechternietalleendehiervoor genoemdeplanmatigeonttrekkingvancultuurgrond t.b.v.niet-agrarischedoeleinden,maarook
deniet-planmatigepenetratievanminofmeerstedelijkactiviteiteninhet landelijke gebied.Genoemdkunnenworden:maneges,
tuincentra,volkstuinen,opslagvanautowrakken enstallingvan
caravans. Deze vraag naargrondvoorniet-agrarische doeleindenkanmede aanleiding geven totverhoging vandeprijsvoor
agrarische gronden,hetgeenweerdirectvaninvloed isopdeontwikkelingeninde land-entuinbouw.
Eenanderaspectvanhet verstedelijkingspröcesvormtde
veelalvoortdurende onzekerheid tenaanzienvanhet toekomstige
gebruikvanhet agrarische gebied indedirecte nabijheidvande
stedelijkebebouwing.Ookeenbestemmingsplan-buitengebied zal
inhet algemeenonvoldoende zekerheidbieden^,aangezienditrelatief gemakkelijkkanwordengewijzigd ofvervangen.Waarschijnlijkbiedteenlandinrichtingsplanmeer zekerheid,maar totnuzijn
voorgebieden indenabijheid vanstedennoggeenplannenafgerond.Dezeonzekerheid tenaanzienvanhet toekomstige gebruikvan
degrond maakthetvoordeondernemers inde land-entuinbouw
moeilijkeenbedrijfsbeleidopwat langere termijn tevoeren.
De land-entuinbouwondervindt evenwelniet alleennegatieve
gevolgenvanhetverstedelijkingspröces.De stedelijkebevolking
vormt immersdeafzetmarktvanhaarprodukten,indirectviade
gebruikelijkeverwerkings- enhandelskanalen ofdirectvanafde
boerderij.Denabijheidvandestadkandaarbijeenstimulans
vormen toteenspecialisatie indetuinbouw,alhoewelditwegens
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deverbeteringvandetransportmogelijkhedennu inminderemate
hetgevalzal.zijndanvroeger.Verderbiedendestedenrelatiefveel
werkgelegenheid,waardoorhetnogsteedsvoortdurende verliesaan
arbeidskrachten indeagrarische sectorde plattelandsbevolking
indenabijheidvandestedenmindersterk treftdaninverderaf
gelegengebieden.Ookzijndaardemogelijkheden groteromnaast
hetagrarischebedrijfeen (hoofd-ofneven)beroep buitende
landbouw tehebben.Anderzijdsbiedendestedenrelatiefveelmogelijkheden tothetaantrekkenvan (tijdelijke)arbeidskrachten,
hetgeenmetnamevoordeglastuinbouwvanbelangkanzijn.
Indevolgendeparagrafen zalnaderworden ingegaanopde
mogelijke gevolgenvanhetverstedelijkingsproces openkeleaspectenvandeagrarische structuur ingebiedennabijsteden.
Metnamezaldaarbij aandachtwordenbesteed aandegevolgenvan
grondonttrekking t.b.v.niet-agrarische doeleindenenvandeonzekerheid t.a.v.detoekomstigebestemming eninrichtingvandeze
gebieden.
Elkeparagraafbegintmeteenkorte inleidingoverderelatietussendezeaspectenvanhetverstedelijkingsproces eneen
ofmeer aspectenvandeagrarische structuur.Ditmondtuitinde
formuleringvaneenaantalhypothesen.Vervolgenswordtnagegaan,
inhoeverredesituatie inhetstudiegebied hieropaansluit.
Voordeverdereopzetvandithoofdstuk isuitgegaanvan
schema 1waarineenglobaalbeeldvandeinvloedvan stedelijke
ontwikkelingen openige aspectenvandeagrarische structuur
wordt gegeven.Eenkortetoelichtinghierop: Deontwikkelingen
vanstedelijkeoorsprongkunnenopverschillende aspectenvande
agrarische structuur inwerkenenzovaninvloed zijnopdeontwikkelingen inde land-entuinbouwindenabijheidvandesteden:
1. Erkansprakezijnvanonttrekkingvancultuurgrond,hetgeen
van invloed isopdebedrijfsoppervlaktestructuur (par.3.2).
2. Devraagnaargrondvoorniet-agrarische doeleindenbeïnvloedtdeeigendom-pachtverhouding (par.3.3).
3. Decultuurtechnische omstandigheden,metnamedeverkaveling
endeontsluiting,wordenmedebepaald doordesituering
vandeniet-agrarische functies inhet gebied (par.3.4).
4. Deonzekere toekomstige situatiemaakt langetermijninvesteringenmoeilijk,hetgeeneffectheeftopdebedrijfsuitrustingen (par.3.5).
5. De ligging inde.nabijheidvande stad kanvan invloedzijn
opdebedrijfsvoering (bedrijfstakken,intensiteitvanhet
grondgebruik)endaarmeeopdeproduktieomvang (par.3.6).
6. Destadbiedtrelatiefveelwerkgelegenheid endaarmeemogelijkheden toteen (hoofd-ofneven)beroepnaasthetagrarischebedrijf.Ookdeverkoopvanprodukten rechtstreeks
aandeconsumentofdeverhuurvangebouwenengrond aanstedelingenkaneenbron' vaninkomenvormennaasthet inkomen
uitdenormale agrarischebedrijfsvoering (par.3.7).
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Deverschillende aspectenvandeagrarische structuur,die
hiervoor zijngenoemd,grijpenuiteraard directof indirectop
elkaar in,zoalsglobaal isweergegeveninhetschema.

Schema 1. De invloed vanstedelijkeontwikkelingen openigeaspectenvandeagrarische structuur
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3.2 De bedrijfsoppervlakte
Zoals inhetvoorgaande isweergegeven,ondervindt de landen tuinbouw indenabijheidvanstedendirect invloedvandestedelijkeontwikkelingenviadeonttrekkingvan cultuurgrond aan
zijnoorspronkelijke agrarischebestemming.Hoeeninwelkemate
de land-en.tuinbouwindezegebiedenhierdoor inzijnontwikkelingwordtbeïnvloed,hangtondermeersamenmet dewijzewaarop
dezeonttrekkingplaatsheeft.Deniet-agrarischebestemmingkan
immerswordengerealiseerd d.m.v. eengerichte aankoopvangronden waarop dezebestemmingrust, ofdoordeaankoopvangrond
ongeacht deligging,waarna deniet-agrarischbestemde gronden
doorruilwordenverkregen (b.v. inhetkadervaneenruilverkaveling).Dit laatstevindto.a. somsplaatsbijdeaanlegvan
wegen.
De realiseringvandeniet-agrarischebestemmingviaeen
dergelijkeprocedurebetekenteendirecte concurrentie voorde
landbouwbedrijven inhetgebied.Demogelijkheden totbedrijfsvergrotingwordenhierdoor geringer,hetgeenkan leiden totopheffingvanbedrijven.Inhetgevalvangerichte aankoopvan
grond zullendebedrijven,die grondmoeten afstaanvoordenieuwebestemming,inhunontwikkelingsmogelijkhedenwordenbeperkt,
hetgeenkanleiden toteenvervroegde opheffingvanhetbedrijf.
Uiteraard geldtditvoordebedrijven diegeheelwordenaangekocht,
maarookvoorbedrijven,dieslechts gedeeltelijkwordenaangekocht,kandit leiden toteenversneldebedrijfsopheffing,tenzij
dezehunverlies aancultuurgrond compenserendoorbijvoorbeeld
intensiveringofinkomenvanbuitenhetbedrijf (b.v.eennietagrarischneven-ofhoofdberoep).Deversneldeopheffingvangedeeltelijk aangekochtebedrijvenkan leiden toteengroteraanbodvangrond,maarookdevraagnaargrond zal ineendergelijke
situatiewaarschijnlijk toenemen,aangezien sommigebedrijven zullentrachtenhunverliesaancultuurgrond elders inhetgebiedte
compenseren1).
Samenvattend kanworden gesteld,datdeverminderingvanhet
aantalbedrijven indenabijheid vansteden inhetalgemeenzal
wordenversneld doordeonttrekkingvancultuurgrond t.b.v.nietagrarische doeleinden.Hiertegenover staatechterwel demogelijkheid totvertragingvanditproces,doordat dezegebiedeneen
z.g.planologische reserve-functie vervullen.Het ligtimmersin
delijnderverwachting datdeagrarische grond indenabijheid
vandestadsrand opdenduureenniet-agrarischebestemmingzal
krijgen,tenzijuithardebeleidsbeslissingen (bestemmingsplan-

1) Deze inhetalgemeenkoopkrachtige vraagkannaast denietagrarischevraagnaargrond leiden totspanningenopdegrondmarkt endaarmee toteenverhogingvandeprijsvooragrarischegronden.
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nen?)het tegendeelblijkt.Dehiermee samenhangende verwachting
t.a.v.dehogere grondprijs leidtdan tothet langervoortzetten
vanbedrijvenenhetvasthoudenvancultuurgrond.Dithoudtonder
meer in,dat relatiefveelgrond ingebruik isbijbedrijven,die
minofmeeralsaflopendkunnenwordenbeschouwd,d.w.z.hoofdberoepsbedrijvenmeteenouderbedrijfshoofd,nevenbedrijvenen
niet-geregistreerden (kleinerdan 10sbe).
Het zalduidelijk zijndathetuiteindelijke effektvandeonttrekkingvan cultuurgrond enerzijds endeplanologische reservefunctieanderzijds opdeverminderingvanhetaantalbedrijven
afhangtvande:oppervlaktevandegebiedenenhet aantalbedrijven,dathierbij isbetrokken.Inhet algemeenmagwordenverwacht datmetdeafnamevandeoppervlakte cultuurgrond ookhet
aantalbedrijvenrelatiefsnelafneemt.
Opgrondvanhetvoorgaandekunnendevolgendehypothesen
worden geformuleerd:
hypothese 1: Ingebieden indenabijheid vanstedenwordtrelatiefveelcultuurgrond aande land-entuinbouwonttrokken.
hypothese 2: Ingebiedenindenabijheidvanstedenneemthet
aantalbedrijven relatief snelaf.
hypothese 3: Ingebieden indenabijheidvanstedenisrelatief
weiniggrond ingebruikbijhoofdberoepsbedrijven.
hypotheseA: Ingebieden indenabijheid vansteden isrelatief
veelgrond vandehoofdberoepsbedrijveningebruik
bijoudere bedrijfshoofden.
hypothese 5: Ingebieden indenabijheid vanstedenisdegemiddeldeoppervlaktevandehoofdberoepsbedrijvenrelatiefgering.
hypothese 6: Ingebiedenindenabijheid vanstedenverbetert
debedrijfsoppervlaktestructuurnietofnauwelijks.
Uitdeanalysevandeagrarische structuurindeonderscheiden
delenvanhetstudiegebied,zoalsweergegeven inhetdocumentatierapport,blijktdatdeafnamevande cultuurgrond indebeschouwdeperiode (1975-1978)overeenkomstig deverwachtinghet grootste
isgeweest inhetStadsgebied,gevolgddoordeWestelijke Zuidrand.Ook indeOostelijkeZuidrand isdeafnamerelatief groot
geweest,zijhetminderdanindeze gebieden (ziekaart2 ) .
Metdeafnamevandecultuurgrond isookdeafnamevanhet
totaleaantalbedrijvenhet grootste geweest inhet Stadsgebied.
Voorhetoverigewaserniet zo'nduidelijke samenhang (ziedocumentatierapport par.3.2.2).Welwas indeOostelijke Zonedeafnamehet grootste indeZuidrand,maar indeWestelijke Zoneverliepjuistdeafnamevanhetaantalbedrijvenhettraagste inde
Zuidrand,ondanks derelatief sterkeverminderingvandeoppervlaktecultuurgrond.Wel isdaarhetaantal hoofdberoepsbedrijven
relatief snel teruggelopen.Hypothese 2blijkt dusvoorhetstudiegebied slechts inbeperktemateop tegaan.Vooreendeelhangt
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Kaart 2

Afnome cultuurgrond door overgang naar stedelijk en recreatief gebruik in de
periode 1975-1978
Afname in percentage van de totale
oppervlakte van de geregistreerde bedrijven
tot 1,0
1,0 - 2,5
2,5 en meer

1

Noordrand

2

Middengebied

3

Zuidrand

Oostelijke
zone

U Centraal Landbouwgebied
5

Stadsgebied

6

Noordrand '

7

Middengebied

8

Zuidrand

Westelijke
zone

ditsamenmetdenogalkorteperiode,die inbeschouwing isgenomen.Uitdeberekeningen t.a.v.detoekomstige onttrekkingvan
het aantalbedrijvenblijktechter,datnaarverwachting zowelin
hetStadsgebied als inalleRandgebieden deafnamevanhetaantalhoofdberoepsbedrijven groter zalzijndaninhetCentrale
LandbouwgebiedendebeideMiddengebieden.
Medealsgevolghiervan zalhet aantalnevenbedrijvenenook
hetaandeelvandezebedrijven inde totalecultuurgrond inde
Randgebieden toenemen.Voor dehuidige situatieblijkthypothese3
slechts tegeldenvoorhet Stadsgebied.
Deverwachte snelledalingvanhet aantalhoofdberoepsbedrijvenindebeide Zuidranden isondermeergebaseerd ophetgrote
aantalbedrijvenmeteenouder bedrijfshoofd.Inbeide gebieden
haddendezeongeveer tweederdevandecultuurgrond vandehoofdberoepsbedrijven ingebruik.Voorhet totale studiegebiedbedroeg
dat41%.HetStadsgebied lagietsbenedenditgemiddelde.Wanneer
hetgrondgebruikvanallenevenbedrijven (C-enD-bedrijven)en
dehoofdberoepsbedrijvenmeteenouder bedrijfshoofdsamenwordt
genomen, danblijkthetaandeelvandezebedrijven inhet totale
grondgebruikbinnenhetstudiegebied sterktevariëren (zie
kaart3).
Geconcludeerd kanwordendatindebeideZuidrandenblijkbaar
veelgrondwordtvastgehoudendoorminofmeer aflopendebedrijveni.v.m.mogelijke toekomstigebestemmingsveranderingen vande
grond.InhetStadsgebied ishetverstédelijkingsprocesalverder
voortgeschreden,waardoorhet aandeelvandezebedrijven in.het
totalegrondgebruik opeenlagerniveau ligt.Dit is zowel toe
teschrijven aanhet feitdatrelatiefveelgrond inditgebied
reedseenanderebestemmingheeftgekregen alsaanderelatiefgeringeoppervlaktevandebedrijven inditgebied (ziedocumentatierapportpar.3.4.3).Dit laatstehangtwaarschijnlijk samen
methet feit,datditgebied reeds langonder sterke stedelijke
drukstaat,waardoordegrondmobiliteitnadelig zalzijnbeïnvloed
endaarmeeookdemogelijkheden totbedrijfsvergroting.Uitdegegevensoverdejaren 1975-1978blijkt ookdatdegemiddeldebedrijfsoppervlakte inhet Stadsgebied slechtsweinig isveranderd.
Ditgeldt ookvoorde tweeoostelijke randen. Daarentegen isde
toenamevande gemiddeldebedrijfsoppervlakte indeWestelijke
Zuidrand nogal groot geweest,ondanksdeonttrekkingvanrelatief
veel cultuurgrond indit gebied.Hieraan dientechterwel teworden toegevoegd,datdebeschouwdeperiodeeigenlijk tekortis
omduidelijkeuitsprakentekunnendoenoverstructuurwijzigingen.
Opmerkelijk is inditverbandwel dat inhetstudiegebied
géénbedrijfsoverdrachtenvoorkwamenbuitende familiekring,terwijlditblijkens soortgelijke onderzoekingen inandere gebieden
welregelmatigvoorkomt.
De conclusiekanzijndathypothese6overeenwat langere
periodebeschouwdwaarschijnlijkwel zalgeldenendatditopde
langeduurzal leiden toteenrelatief ongunstigebedrijfsoppervlaktestructuur (hypothese5 ) .
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Cultuurgrond in gebruik bij bedrijfshoofden jonger dan 50 j a a r in 1978
Het areaal cultuurgrond van hoofdberoepsbedrijven met een bednjfshoofd jonger dan
50 jaar in percentage van de totale geregi
. . ,_
streerde cultuurgrond
tot 40
L.Q . 50
50 en meer

1

Noordrand

2

Middengebied

3

Zuidrand

Oostelijke
zone

U Centraal Landbouwgebied
5

Stadsgebied

6

Noordrand

7

Middengebied

8

Zuidrand

Westelijke
zone

3.3 De eigendom-pachtverhouding
Gezienderelatiefhogeprijsdiewordtbetaaldvoor gronden
meteenniet-agrarische bestemming,ligthet inde lijnderverwachtingendatmengrondenindenabijheidvandestad zoveel
mogelijk ineigendom tracht tebehouden,totdatdezehogereprijs
kanwordengerealiseerd.Dit geldtnietalleenvoordeboerendie
eigen grond ingebruikhebben,maar ookvoorhendiegrond aan
boerenverpachten.Inhet algemeen zalmennietgeneigd zijn
grond indenabijheid vandestadaanboeren teverkopen tegen
eenprijsdieisgebaseerd opagrarisch gebruik.Voor zoverer
grond tekoopwordt aangeboden,zaldeze tegeneenrelatiefhoge
prijsvandehand gaan.Dekopers zullenveelal (institutionele)
beleggers,project-ontwikkelaars engemeenten zijn,diedegrond
meestalweerverpachten totdeniet-agrarischebestemmingkanwordengerealiseerd.Totdit tijdstip zaldus indezegebiedeneerder sprake zijnvaneen toenamedanvaneenafnamevanhet areaal
pachtland,hetgeen tegengesteld isaande landelijkeontwikkeling.
Eenenander isechterwelsterkafhankelijkvandehistorisch
gegroeideeigendom-pachtverhouding. Inhetenegebiedkomtpacht
immersveelvuldiger voordan inanderegebieden.
hypothese 7: Ingebieden indenabijheid vanstedenishet areaal
pachtland relatiefgroot.
hypothese 8: Ingebieden indenabijheidvanstedenneemtdeoppervlakte pachtland toe.
Inhet studiegebied isinverhouding totveleandere gebieden
inNederland relatiefweiniggrondvandehoofdberoepsbedrijven
ineigendomvandegebruikers (ruim1/3).
Hetmerendeelvandegrond diewordtverpacht,iseigendom
vanparticulieren (83%)waarvan enkele agrariërs (2%);4%is
eigendomvandeoverheid en 13%vanoverige rechtspersonen.
Integenstelling totdeinhypothese 7weergegevenverwachting,ishetareaalpachtland inhetStadsgebiedniethogerdan
elders inhet gebied.Welkomt relatiefveelpachtvoor inde
Oostelijke Zuidrand,hetOostelijkeMiddengebied endebeide
WestelijkeRanden (ziedocumentatierapport par.2.5.6).
Er zijnonvoldoende gegevensbekend,omnatekunnengaan
hoedeeigendom-pachtverhouding zichovereenwat langereperiode
indeonderscheiden delenvanhetstudiegebiedheeftontwikkeld.

3.4 De cultuurtechnische situatie
Gebieden indenabijheid vanstedenwordendikwijls gekenmerktdoorongunstige cultuurtechnische omstandigheden.Metname
iservaak sprakevaneensterkversnipperd grondgebruik eneen
slechteontsluitingvangebouwenengrond.Deoorzaakhiervan
vormenondermeerhetverspreid liggendeniet-agrarische grond-
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Gemiddelde kaveloppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven in 1975
Kaveloppervlakte in ha
tot 1
1 - 2
2 - 3
3 en meer

1

Noordrand

2

Middengebied

3

Zuidrand

Oostelijke
zone

U Centraal Landbouwgebied
5

Stadsgebied

6

Noordrand

7

Middengebied

8

Zuidrand

Westelijke
zone

gebruik indezegebieden,dedoorsnijdingdoor wegen.degeringe
grondmobiliteitenhetachterwegeblijvenvanlandinrichtingsprojecten.
hypothese 9. Ingebieden indenabijheid vansteden zijnde cultuurtechnische omstandigheden relatiefongunstig.
Voorhétstudiegebied zijnslechts gegevens beschikbaar
m.b.t.de verkaveling (documentatierapport,par.2.2.2).Hieruitblijkt,dat overeenkomstig dehypothese desituatie ten
aanzienhiervanhetongunstigst"isinhetStadsgebied.Ditgeldt
zowelvoorhetaantalkavelsperbedrijf endegemiddeldekaveloppervlakte alsvoorhetpercentagevandecultuurgrond vanmelkveehouderijbedrijven indenabijheid vandebedrijfsgebouwen.
Medeals gevolgvanhet feit,dateengrootdeelvanhet
OostelijkeMiddengebied endeOostelijke Zuidrandbijeenruilverkavelingbetrokken isgeweest,isdesituatie aldaar gunstiger
daninderestvanhetstudiegebied. IndeWestelijke Zone isde
situatie indebeideRandenongunstiger daninhetMiddengebied,
hetgeendusaansluitopdegesteldehypothese.Ter illustratie
isinditrapporteenkaartmet degemiddeldekaveloppervlakteopgenomen (ziekaart4).

3.5 Debedrijfsuitrusting
Dedikwijls aanwezige onzekerheid tenaanzienvande toekomstigebestemmingeninrichtingvandegronden indenabijheid
vansteden maakt eenbedrijfsvoeringop langetermijnaldaarerg
moeilijk.Achterblijvende investeringen zullenhiervanwaarschijnlijkhetgevolg zijn.Alleendehoogstnoodzakelijke investeringen
zullenwordenverricht.Metname zalditgeldenvoordepachtbedrijven.Dezeontwikkelingwordtversterktdoorhet feit,datrelatiefveelbedrijven ingebruik zijnbijmensen dievoorhun
inkomennietdirect afhankelijkvande inkomstenvanhunbedrijf
zijn (nevenbedrijven)enbijo_udereboerenvoorwie langetermijninvesteringen minder noodzakelijk zijn.Dit zalondermeer tot
uitingkomen indekwaliteitvandebedrijfsgebouwenendeverderebedrijfsuitrusting,zoalshetmachinepark.
hypothese 10: Ingebiedenindenabijheidvanstedenissprake
vanachterblijvende investeringen inde gebouwen
endeverderebedrijfsuitrusting.
Aangezien geenfinanciële gegevensperbedrijf beschikbaar
zijn,isgetracht inzicht tekrijgen indeverschillen ininvesteringenperdeelgebieddoornategaaninwelkematedebedrijfsgebouwenvoldoen aandehuidigemaatstavenvandoelmatigheid (ziedocumentatierapport,par.2.2.3).
Uitderesultaten,zoalsweergegevenopkaart 5,blijktde
situatie tenaanzienhiervanhetongunstigst tezijn inhet
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Geschiktheid van de gebouwen voor moderne bedrijfsvoering op hoofdberoeps.

Kaart 5

bedrijven in 1978

Percentage bedrijven met doelmatige
bedrijfsgebouwen
1

Noordrand

tot 25

2

Middengebied

3

Zuidrand

25 - 35

U Centraal Landbouwgebied

- 45
45 en m<

5

Stadsgebied

6

Noordrand

7

Middengebied

8

Zuidrand

Oostelijke
^

zone

Westelijke
zone

StadsgebiedendebeideZuidranden.IndebeideMiddengebieden
was desituatiehet gunstigst.De situatie inhetStudiegebied
komtdusovereenmetdeverwachtingen,zoalsinhypothese 10zijn
weergegeven.

3.6 De bedrijfsvoering en de produktieomvang
Degemiddeld genomenkleinebedrijfsoppervlakteendeminder
goedebedrijfsuitrustingingebiedennabijsteden zullenhun
weerslaghebbenopdebedrijfsvoeringendeproduktieomvang.De
relatief geringebedrijfsoppervlaktemaakt immerseenspecialisatieindemelkveehouderijendeakkerbouwonmogelijk.Welzijn
erdan mogelijkheden indetuinbouwendeintensieveveehouderij.
Enige zekerheidoverdetoekomstigebestemmingvandegrondis
danechterwelgewenst i.v.m.dehiervoornoodzakelijke investeringen.Aangeziendiezekerheidvaakontbreekt,zalookeenspecialisatieindezerichtingachterwegeblijven,zodatopveelbedrijvenindenabijheid vanstedenmeerbedrijfstakkennaastelkaar zullenvoorkomen.De relatief geringe specialisatie ende
minder goedebedrijfsuitrusting zullenwaarschijnlijk leidentot
eenminderintensief grondgebruik dan invergelijkbare gebieden
opgrotereafstandvandestad.Dit zalmede indehandworden
gewerktdoordaterwegens detoekomstigeniet-agrarische bestemming
mindergeldenaandachtwordtbesteed aandeinstandhoudingen
verbeteringvanhetopbrengend vermogenvande grond.Ookhetfeit
dat indeze gebiedenrelatiefveelbedrijvenmeteenouderbedrijfshoofdennevenbedrijvenvoorkomen,zalhiertoebijdragen,
omdatdebedrijfsvoeringopdezebedrijvenvaakminder intensief
is.Eenenanderzaler toeleidendatde totaleproduktieomvang
indezegebiedenwaarschijnlijk relatief gering zalzijninvergelijkingmetverderaf gelegengebiedenen tevensdater,medeals
gevolgvandeonttrekkingvancultuurgrond aandelandbouw,sprake
zal zijnvaneenafname ofeenslechts geringe toenamehiervan.
hypothese 11: Ingebieden indenabijheidvanstedenwordt de
land-en tuinbouw gekenmerkt dooreenrelatief
heterogenebedrijfsstructuur,
hypothese 12: Ingebieden indenabijheid vanstedenisvaak
sprakevaneenrelatief extensiefgrondgebruik,
hypothese 13: Ingebieden indenabijheidvanstedenneemtde
totaleproduktieomvangnietofslechtsweinigtoe.
Het studiegebied kenteengevarieerd grondgebruik enerkomennaastelkaarveelverschillende typenbedrijvenvoor.Naast
gespecialiseerdebedrijven indeakkerbouw,derundveehouderij,
de tuinbouwende intensieveveehouderij zijnerookveelbedrijvenmet eengemengdebedrijfsvoering.Deze laatstesoortbedrijvenkomtmetnameveelvoor inhetOostelijkeMiddengebied enhet
Stadsgebied;binnen deWestelijke Zone geldtditvoordeZuidrand
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Hoofdberoepsbedrïjven naar bedrijfstype in 1978
Gemengde bedrijven in percentage van
de totale hoofdberoepsbedrïjven

tot 20

1

Noordrand

2

Middengebied

3

Zuidrand

Oostelijke
zone

20 - 30

4 Centraal Landbouwgebied
5

Stadsgebied

30 en meer

6

Noordrand

"l
I

7 Middengebied

f

8 Zuidrand

)

... 4 .•-.
Westelijke
zone

(ziekaart 6).Vooreendeelkomtdesituatie inhetstudiegebieddusovereenmetdeverwachting alsomschreveninhypothese11.
De relatief geringespecialisatie inhetStadsgebied ende
Westelijke Zuidrandkomtondermeerook totuiting inhethoge
aandeelvanjongveeenmestveeinde totale rundveestapel,zonder
datersprakeisvaneenduidelijke specialisatie indezerichting (ziedocumentatierapport par.2.7.2). Inhet algemeenricht
men zichimmersmeeropdemelkveehouderij.Derelatief geringe
oppervlaktevandebedrijven endeonzekere toekomstmakenhet
echtervoor deboeren indenabijheid vandestedenmoeilijkom
dehiervoorbenodigde investeringen ingebouwenenverderebedrijfsuitrustingteverrichten.Opvallend iswel,datdetotale
veedichtheid opdehoofdberoepsbedrijveninhet Stadsgebied integenstelling tothypothese 12relatiefhoog is.Inandere gebieden
inNederland gebeurtditdikwijlsopbasisvansnijmais,maaromdatdeoppervlakte snijmais inditgebiednietuitzonderlijk groot
is,isditwaarschijnlijk toeteschrijven aandevelenevenbedrijvenaldaar,diegrondverhurenofvoerverkopen aandehoofdberoepsbedrijven.
WelisdeintensiteitvanhetbouwlandgebruikinhetStadsgebied
alsook indeWestelijke Zuidrand relatief laag invergelijking tot
deoverigegebieden.Inbeidegebiedenwordt relatiefveel graan
geteeld.Wellichthangtditsamenmethet feit,datditgewasnaar
verhoudingweinigaandachtvraagt,gemakkelijk inloonwerk isuit
tevoerenenrelatiefweinigkapitaalvernietiging oplevert,indien
degrond inhetgroeiseizoenvoordeniet-agrarische bestemming
wordtopgeëist.
Wanneerde totalegrondgebondenproduktie opdehoofdberoepsbedrijven inogenschouwwordt genomen,danblijkthetbeeldvan
hetstudiegebiedovereen tekomenmethypothese 12 (ziekaart7).
Zowel indeOostelijke alsdeWestelijke Zoneishetaantalsbe
perhaindeRandgebieden lagerdanindeMiddengebieden.Ookin
het Stadsgebied isde totale grondgebondenproduktieperha cultuurgrond relatief laag.Dehoge intensiteit indebeideMiddengebiedenhangtondermeer samenmethet feitdathiernogalwat
fruitteeltvoorkomt.Inde loopder tijd isnamelijkhetmerendeelvandeoudehoogstamboomgaarden rondomdestedenendorpen
verdwenen.Denieuweaanplant indevormvanlaagstamboomgaarden
heeftvoornamelijk plaatsgehad inwatverderaf gelegenendaardoorplanologischwat zekerdergebieden.
Inhet studiegebied isdetotaleproduktieomvangvande
hoofdberoepsbedrijven'indeperiode 1975-1978afgenomen.Vooreen
deel isdit toeteschrijven aandeafnamevande cultuurgrond
ingebruikbijdezebedrijven.Verder isookde intensiteit van
het grondgebruik enigszins afgenomen.Overeenkomstighypothese 13
isdeafnamevandeproduktieomvanghetgrootste geweest inhet
Stadsgebied.BinnendeOostelijke ZonewaserindeNoordrand sprake
vaneen toename,indebeideoverigedeelgebiedenvaneenafname.
IndeWestelijkeZonewasdeafnameinhetMiddengebiedveelgeringer
danindebeiderandgebieden (ziedocumentatierapport par. 2.6.7).
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Intensiteit van het grondgebruik in 1978
Productieomvang (excl intensieve veehouderij)
per ha op hoofdberoepsbedrijven
tot 7 s b e
7_ 8sbe
8 sbe en meer

1

Noordrand

2
3

Middengebied
Zuidrand

Oostelijke
zone

U Centraal Landbouwgebied
5

Stadsgebied

6

Noordrand

7

Middengebied

8

Zuidrand

Westelijke
rone

3.7

De inkomensvorming

Inhetvoorgaande isgebleken,datderuimtelijke situatie
enhetruimtelijkebeleid ingebiedennabij stedenkunnen leiden
toteenagrarische structuur,diewordt gekenmerkt doorrelatief
veelkleine,weiniggespecialiseerdebedrijvenmeteenenigszins
extensief grondgebruik.Vaak zalersprake zijnvanminofmeer
aflopendebedrijven,hetgeenooknaarvorenkomtuithetrelatiefgroteaantalouderebedrijfshoofden (ziepar.3.2).Opveelbedrijvenzaldientengevolge deproduktieomvang relatief gering
zijnenindetijdgezienookeenslechtsbeperkte groeivertonen.
Inverband hiermee zalhet agrarischebedrijf dikwijls teweinig
inkomensmogelijkhedenbiedenvoordegenendiehieropwerkzaam
zijn.Het ligtdanook inde lijnderverwachtingendatveelbedrijfshoofden indeze gebiedennaasthetagrarischebedrijfnog
eenhoofd-ofnevenberoep zullenhebben.Eveneensmagwordenverwacht,dat-geziendeongunstige toekomstperspectieven -opbetrekkelijkveelbedrijvenmeteenouderbedrijfshoofd geenopvolgeraanwezig zalzijn.
Naast eenberoepbuitende landbouwbiedtdenabijheid van
destadvoordeagrariërnoganderemogelijkheden totinkomensvorming zoalsdeverkoopvanagrarischeprodukten rechtstreeks
aandeconsument,hètverhurenvangrondengebouwenvoornietagrarischedoeleinden (b.v.ponyweide,opslagterrein)enrecreatieopdeboerderij.Aandehandvanhetvoorgaandekunnende
volgendehypothesenwordenopgesteld:
hypothese 14: Ingebieden indenabijheid vansteden isde
produktieomvang perbedrijf enper arbeidskracht
relatief gering.
hypothese 15: Ingebieden indenabijheidvanstedenisdegroei
vandeproduktieomvang perbedrijf enperarbeidskracht relatiefgering.
hypothese 16: Ingebieden indenabijheidvanstedenhebben
relatiefveeloudebedrijfshoofdengeenopvolger.
hypothese 17: Ingebieden indenabijheidvanstedenhebben
relatiefveelbedrijfshoofdeneenhoofd-of
nevenberoepbuitendeagrarischesector.
hypothese 18: Ingebieden indenabijheidvanstedenwordenop
relatiefveelbedrijven land-entuinbouwprodukten rechtstreeks aandeconsumentverkocht.
hypothese 19: Ingebieden indenabijheid vanstedenwordt
relatiefveelgrondverhuurd t.b.v.niet-agrarischedoeleinden.
hypothese 20: Ingebieden indenabijheid vanstedenkomt
relatiefveel "recreatie opdeboerderij"voor.
Uitdegegevens inhetdocumentatierapport (ziepar.2.6.3)
blijktdatovereenkomstig hypothese 14,degemiddeldebedrijfsomvanghetkleinstewas inhetStadsgebied.Ook indeOostelijke
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Produktieomvang per arbeidskracht op dehoofdberoepsbedrijven in 1978
Productieomvang per man
1

Noordrand

tot 100 sbe

2

Middengebied

3

Zuidrand

~^^Z

1 0 0 - 1 2 0 sbe

U Centraal Landbouwgebied

———

120 sbe en meer

5

Stadsgebied

6

Noordrand

7

Middengebied

8

Zuidrand

Oostelijke
zone

Westelijke
zone

Zuidrandwasdezeopmerkelijk gering.Het gemiddeldeniveauwas
indeWestelijke Zonewelhoger,maarookdaarwasdesituatie
indeZuidrand relatiefongunstig.
Degegevensm.b.t.deproduktieomvang perarbeidskracht geven
globaalhetzelfdebeeld tezien (ziekaart 8).Niet alleenin
niveau,maarook ingroeiblevenhet Stadsgebied endeZuidranden
duidelijk achterbijderestvanhet studiegebied (hypothese15).
Uitdevooruitberekeningenkomtnaarvoren,datdezeverschillen
inproduktieomvangperarbeidskracht inde toekomstnoggroter
zullenworden.Waarschijnlijkmedealsgevolgvanderelatief
geringe inkomenscapaciteit vandebedrijven inhet Stadsgebied
endebeideZuidranden isopveelbedrijven indezegebiedengeen
opvolgeraanwezig (ziedocumentatierapport par.2.4.2). Ditis
dusovereenkomstighypothese 16.Verderwasookhetopvolgingspercentage indeWestelijkeNoordrand opmerkelijklaag.Wellicht
hangtdit samenmethetgeringe aantalbedrijven indit gebied.
Geconcludeerd kanwordendat inhet Stadsgebied veruitde
meestearbeidskrachten onvoldoende emplooivindenophunbedrijf.
Hetzelfde geldtvoorveelbedrijven indebeide Zuidranden.Het
isdanooknietverwonderlijk,datjuist indeze gebiedenrelatiefveelgebruikwordtgemaakt vandemogelijkheden totinkomensverwerving uitniet-agrarische activiteiten.Dit isnagegaan
aandehandvan informatievanstreekkennersbetreffende eenberoepbuitende land-entuinbouw,deverkoopvanproduktenaan
huisenrecreatie opdeboerderij.
Uitdeze gegevensblijktdat indehierboven genoemdegebiedenalsook indeOostelijkeNoordrand relatiefveelbedrijfshoofdenmeteenhoofd-ofnevenberoepbuitende landbouwvoorkomen.Verder isinhet Stadsgebied ookhetpercentage rustende
agrariërs relatiefhoog.Waarschijnlijk hangt ditsamenmethet
reeds genoemde feit,datdegrond langerwordtvastgehouden,in
deverwachting datdeze indenaaste toekomstvooreenrelatief
hogeprijs zalworden aangekochtvoorniet-agrarische doeleinden.
Wanneerdezedrie groepen (d.w.z.debedrijfshoofdenmeteen
nevenberoep buitende landbouw,debedrijfshoofdenmeteenhoofdberoepbuitende landbouwenderustende agrariërs)samenworden
genomen,danblijkthunaandeel inhet totale aantalbedrijven
inhetStadsgebiedmeer dan50%tebedragen,indebeide
ZuidrandenendeOostelijkeNoordrand ongeveer 40-50%eninde
restvanhet gebiedminderdan40%(ziekaart9 ) .
Slechts enkelebedrijven inhet gebiedverkregenextra-inkomenuitdeverhuurvangrondofgebouwenvoorniet-agrarische
doeleinden ofrecreatievoorzieningen ophetbedrijf.Dit laatste
komtovereenmetde conclusiesvaneeninventarisatie doorhet
MinisterievanC.R.M,naarhetkamperenbijdeboer1).

1) "Kamperenbijdeboer",MinisterieC.R.M.,1979.
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Bedrijven naar beroepsgroep in 1978
Percentage bedrijven met een hoofd/neven.
beroep buiten delandbouw en- / o f een (AOW)
uitkering (B_.C-.D_bedrijven)
tot 4 0
U0 - 50
50 en meer
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U Centraal Landbouwgebied
5

Stadsgebied

6

Noordrand

7
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8
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Welkondenviadestreekkenners veelbedrijvenwordenachterhaald,die land-en tuinbouwproduktenrechtstreeks aande
consumentverkochten.Ditbetrofvoornamelijk fruit,aardappelen
eneieren.Bijdehoofdberoepsbedrijvenkwamverkoop aanhuis
vakervoordanbijdenevenbedrijven.Uitdegegevensbleekechterniet datdehoofdberoepsbedrijvenmeteenrelatief geringe
inkomenscapaciteit (uitgedrukt insbe)meer gebruikmaaktenvan
dezemogelijkheid totinkomensverwerving dandegroterebedrijven (ziedocumentatierapport par.2.3.1).
Wel schijntereensamenhang tezijnmetdeafstand totde
stad,aangeziendeverkoop aanhuis relatiefveelvoorkwam inhet
Stadsgebied endebeideZuidranden (ziekaart 10).Indebeide
Noordranden isdit inminderematehet geval,hetgeenwellicht
samenhangtmethet feitdatdezegebiedenminder goed ontsloten
zijnvanuitdestad,doordatdestadsgrens deelswordtgevormd
dooreenspoorlijn.
Geconcludeerd kanworden,dat ingebiedenindenabijheid
vanstedenmeerdan inverderaf gelegengebiedengebruik wordt
gemaakt vandemogelijkheid omeeninkomen teverwerven
uitniet-agrarische activiteiten,zoalseenberoepbuitendelandbouw (hypothese 17)endeverkoopvanprodukten aanhuis (hypothese 18).Recreatie opdeboerderijenverhuurvangrond engebouwen t.b.v.niet-agrarische doeleindenkwameninhet studiegebied
echtermaar sporadischvoor,zodatt.a.v.dehypothesen 19en20
geenconclusieskunnenwordengetrokken.

3.8 Een eenvoudige integrale waardering
Omeen totaal-indruk tekrijgenvandeverschillen inagrarische structuur inrelatie totdeverstedelijking isgebruikgemaaktvaneenzeereenvoudigewaarderingvande onderscheiden
deelgebieden aandehand vandeonderzochtefacettenvandeagrarischestructuur.Uitgaandevandehypothesen indevoorgaande
paragrafen isnamelijkper faceteenaantalpuntenaanelkdeelgebied gegeven.Dezevariërenvan 1t/m 4,alnaargelanghet
betreffende facetmeerofminder aanslootbijdegesteldehypothesen.
Voordeindeling inklassen isuitgegaanvande indeling,
zoalsdieperfacet isweergegeven opdekaartjes indezenotaen
inhetdocumentatierapport.Bijvoorbeeld opkaart 10is'eenindelinggehanteerdvoorde'verkoopvanagrarischeproduktenrechtstreeks aandeconsument.Deverwachting volgenshypothese 18is,
datditindenabijheidvan stedenmeervoorkomtdaninverderaf
gelegen gebieden.Vandaardataangebiedenmeteenpercentage tot
20% 3puntenzijngegeven,van 20-30% 2puntenenmet 30%en
meer 1punt.Degevolgdewerkwijzehoudt indathet totale aantal
puntenperdeelgebied lagerisnaarmatemeeraspectenvandeagrarische structuur aansluitenbijdegesteldehypothesen.
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Verkoop van agrarische producten aan huis opde hoofdberoepsbednjven
in 1 9 7 8

Percentage bedrijven
met verkoop aan huis
1
tot 2 0

2
3

2 0 - 3 0

1
>
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Aandeonderscheiden facetten zijngeenverschillendegewichten toegekend,metuitzonderingvanhet feit,datsommigefacetten zijn ingedeeld indrie categorieën enandere invier,zodatookde puntenvariërenvan 1t/m 3respectievelijk 1t/m4.
De indeling inviercategorieënisallééngehanteerd,indiengebiedenmetduidelijkeverschillen t.a.v.hetbetreffendekenmerkbij
eenindeling indriecategorieëninééncategorie zoudenvallen.
Hetuiteindelijke effectvandeze indirecteweging isevenwel
niet zodanig,datdaarmeederesultaten essentieel anders zouden
zijngeweest.Tabel 1geeft eenoverzichtvandebestudeerde
facettenendewaarderingper deelgebied.
Hieruitblijkt,dathetStadsgebied,overeenkomstig deverwachting,duidelijk lager scoortdandeoverige deelgebieden.Ook
indebeide Zuidranden ishet aantalpuntenrelatief laag.Ookdezegebieden sluitendus tenaanzienvanveel facettenvandeagrarischestructuur aanbijdegesteldeverwachting.
Tabel 1. Waarderingvanenigekenmerkenvandeagrarischestructuurperdeelgebied
Aantalpuntenperdeelgebied
Hypothesen
1 2
1.Onttrekking cultuurgrond
2.Afnamehoofdberoepsbedrijven
3.Cultuurgrond niétvanhoofdberoepsbedrijven
4.Cultuurgrond vanouderebedrijfshoofden
5.Bedrijfsoppervlaktehoofdberoepsbedrijven
6.Verbeteringbedrijfsoppervlaktestructuur
7.Eigendom-pachtverhouding
9.Gemiddelde kaveloppervlakte
10.Doelmatigheid bedrijfsgebouwen
11.Specialisatie v.d.hoofdberoepsbedrijven
12.Intensiteitvanhetgrondgebruik
13.Ontwikkelingproduktieomvang
14.Produktieomvangperarbeidskracht
16. Opvolgingssituatie
17.Bedrijfshoofdenmeteen
niet-agrarisch beroep
18.Verkoopvanproduktenaan
consument
Totaalpunten

3

4

5

6

7 6
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
1
3

1

3

42 39 30 41 20 39 45 31
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4.

Samenvatting

4.1 Achtergrond, doel en opzet van het onderzoek
Hetruimtelijkebeleid inNederland isondermeer gerichtop
hetopenhoudenvandegebiedentussenenbinnende stedelijke
agglomeraties.Tervoorbereiding enondersteuningvanditbeleid
wordtdoordeRijksPlanologischeDienstonderzoekverricht in
deLimburgsebufferzones:WestelijkeMijnstreek-Maastricht en
WestelijkeMijnstreek-Oostelijke Mijnstreek.Inditkader isdoor
hetLandbouw-EconomischInstituut eenonderzoekm.b.t.delandentuinbouw inditgebiedverricht.Ditonderzoekheeftzichvoornamelijk gerichtopdevraag,inwelkopzichtdeagrarischestructuur ingebiedennabij stedenverschiltvandieinverderafgelegengebieden.Daartoe isinhet studiegebied eenaantaldeelgebiedenonderscheiden.Dehoofdindeling omvateen"CentraalLandbouwgebied"metdaaraangrenzend een"Westelijke Zone"(tussen
Beek/ElslooenMaastricht),een"OostelijkeZone"(tussenGeleen
enHoensbroek)eneen"Stadsgebied" (eendeelvanhetverstedelijktegebiedSittard-Geleen-Beek-Elsloo).Debeidezoneszijn
elkonderverdeeld indriesubgebieden,waarbij tweestadsrandzones
eneenmiddengebied zijnonderscheiden.Deagrarische structuur
indeze8deelgebieden isbeschrevenaandehandvangegevens
uitdelandbouwtellingen 1975en 1978,aangevuldmet informatie
vanpersonen,diegoedopdehoogtezijnmetdesituatie inhet
studiegebied.Naasteenbeschrijvingvandeontwikkelingen inhet
verledenenvandehuidige situatie zijnookenigevooruitberekeningengemaaktm.b.t.deteverwachten toekomstige ontwikkelingen
indeland-entuinbouw inhet studiegebied.Deresultatenvan
dezeanalyses zijnweergegeven ineendocumentatierapport.Inde
onderhavigepublikatie is-medeopbasisvangegevens inhetdocumentatierapport -nader ingegaanopdemogelijkesamenhang tussenverschillen indeagrarische structuur endeliggingvande
betreffendegebiedent.o.v.destedelijkeagglomeraties.
4.2 Mogelijke invloeden van de stedelijke ontwikkelingen op de land- en tuinbouw
Hetruimtelijkeyerstedelijkingsproces wordtondermeergekenmerktdooreensterkegroeivanhetniet-agrarischegrondgebruik.Ditbetreftnietalleendeplanmatigeuitbreidingvanstedenendorpenendeaanlegvanrecreatiegebieden eninfrastructurelevoorzieningen,maarookdeniet-planmatigepenetratievan
niet-agrarisch grondgebruik inhetlandelijkegebied,zoals (illegale)volkstuinenenopslagterreinen.Dezeverminderingvande
oppervlaktecultuurgrondheeftuiteraard gevolgenvoordelandentuinbouw indebetreffende gebieden.Ondermeer zalditkunnen
leidentotopheffingvanbedrijven,zoweldirectviadeaankoop
vandegehelebedrijvenofgedeeltenervan,alsook indirectvia
degeringeremogelijkheden totbedrijfsvergroting.
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Tijdens derealiseringvandeniet-agrarischebestemming zaldus
hetaantalbedrijven relatief snelverminderen.Indedaaraan
voorafgaande periode zalechtervaak sprakezijnvaneenvertraging indeafnamevanhet aantalbedrijven.Veelbedrijven zullen
danimmers langerdangewoonlijkwordenvoortgezet indeverwachtingdatdegrond enhetbedrijf t.z.t. (wellicht)vooreenrelatiefhogeprijs zalworden aangekochtvoorniet-agrarische doeleinden.Relatiefveel grond zaldaardoor ingebruik zijnvanbedrijven,diealsminofmeeraflopend ofsemi-agrarisch kunnen
wordenbeschouwd,d.w.z.hoofdberoepsbedrijven meteenouderbedrijfshoofd,nevenbedrijven enniet-geregistreerde grondgebruikers.Voor zoverergrondwordt aangeboden,zaldezedikwijlswordenaangekocht doorgemeenten,projectontwikkelaars of(institutionele)beleggers.Degrondwordt danvaakweer verpacht tot
deniet-agrarische bestemmingkanwordengerealiseerd. Zodoende
zalerookeenduidelijke invloed zijnopdeeigendom-pachtverhouding.
Eenandermethetverstedelijkingsproces samenhangend aspect
vormtdeveelalvoortdurendeonzekerheid tenaanzienvanhet
toekomstigegebruikvan'het agrarische gebied indedirecte nabijheidvandestedelijkebebouwing.Ditmaakthetvoordeondernemers inde land-en tuinbouwmoeilijk een investeringsbeleid op
wat langere termijn tevoeren.Dikwijls zullenalleendehoogst
noodzakelijke investeringenwordenverricht.Metnamegeldtdit
voor
pachtbedrijven.Dezeontwikkelingwordtversterkt door
hetfeit,datrelatiefveelbedrijven ingebruik zijnbijmensen,
dievoorhun inkomenniet geheelvanhunbedrijf afhankelijk zijn
(nevenbedrijven,oudere boeren).
Eenenanderheeftuiteraard ook gevolgenvoordebedrijfsvoering: specialisatie enschaalvergroting zullen indezegebiedendikwijlsmoeilijk zijn.Vaak zalhet grondgebruikextensiefzijn.Ditwordtookindehand gewerktdoordeveelalslechte
verkaveling indezegebieden.Almetalzullen inveel gebieden
nabij steden relatiefveelkleinebedrijvenvoorkomen,zowelnaar
bedrijfsoppervlakte alsnaarproduktieomvang (sbe),dievaakonvoldoende inkomensmogelijkheden bieden.Daaromhebbenveelvan
deondernemersdaarnaastnogeenanderebronvan inkomen.Naast
een (hoofd-ofneven-)beroepbuitendelandbouw biedt destad
noganderemogelijkheden totinkomensverwerving aandeagrariërs,
zoalsdeverkoop vanagrarische produkten rechtstreeks aande
consument,hetverhurenvangrond engebouwenvoorniet-agrarische
doeleinden (ponyweiden,opslag)enrecreatieopdeboerderij.
Dehiervoorweergegeven effectenvandestedelijkeontwikkelingenopde land-en tuinbouw ingebiedennabij steden zullen
zichuiteraard niet overalevensterkmanifesteren. Inhetene
gebied zalbijvoorbeeld sprake zijnvaneensnelleplanmatige
uitbreidingvandestad,terwijlanderestadsrandenminofmeer
stationair zijn.Daarbij speeltookdeaardendefunctievande
stadsrand eenrol.Grensthet landbouwgebied aaneenwoonwijkof
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aaneenindustriegebied? Isersprakevaneenhardebegrenzing
(vaneenspoorlijn)ofis het landelijke gebiedgoedbereikbaar
vanuitdestad?Deonderhavigestudie heeft zichechtervoornamelijkbeperkt tot.devraagofeninwelke opzichtendeagrarischestructuurbinnenhetstudiegebied verschillend isingebiedenonderdedirecteinvloedssfeervandestedenenindeverderaf
gelegengebieden.Dezevergelijking isuitgevoerd aandehandvan
eentwintigtalhypothesenwaarindeverwachteverschillen inde
agrarische structuur zijnomschreven.

4.3 De situatie in het studiegebied
In 1978warenerinhetstudiegebied 756geregistreerde landentuinbouwbedrijven.Op tweederdehiervanbesteeddehetbedrijfshoofdhetmerendeelvanzijnarbeidstijd aanhetbedrijf.
Ruim20%hadeenhoofdberoepbuitende landbouwen 10%van
debedrijvenwas ingebruikbijrustende agrariërsofnietagrariërs.Opdezebedrijvenwerktenongeveer 900mannelijkearbeidskrachten.Vandebedrijfshoofdenvanhoofdberoepsbedrijven
wasruim40%ouderdan50jaar;vanhenhad 34%eenopvolger.
Detotaleoppervlaktevandegeregistreerdebedrijven inhet
studiegebied bedroeg in 1978bijna 10.000ha,waarvan 85%in
gebruikwasbijhoofdberoepsbedrijven. Gemiddeldhaddendeze
16,5haingebruik;denevenbedrijven6,0ha.Het grondgebruikis
gevarieerd:ruimdehelftvandecultuurgrondwas in 1970bouwland,40%grasland enca.7%tuinland,voornamelijk fruitteelt.
Ongeveereenderdevandehoofdberoepsbedrijvenwasoverwegend gericht opderundveehouderij, 18%opdeakkerbouw,14%
opdefruitteelt en7%opdeintensieveveehouderij.Metuitzonderingvanenkele tuinbouwbedrijvenwarende overigebedrijven
nietgespecialiseerd ineenbepaaldebedrijfstak.
Degemiddeldeproduktieomvangperhoofdberoepsbedrijfbedroeg in 1978 140sbe;permannelijke arbeidskrachtwasdit
114sbe.Bijnatweederdevandearbeidskrachten iswerkzaamop
bedrijvenmetminderdan 130sbeperman.
Aandehandvandegegevensperdeelgebied isnagegaanin
hoeverredeonderpunt4.2.geschetste ontwikkelingen indelandentuinbouwnabij steden zichook inhet studiegebied voordoen
ofhebbenvoorgedaan.Geziende ligging t.o.v.destedelijke
agglomeraties endeaardvande stadsrand mocht wordenverwacht,
datdeinvloedvandestadzichhetmeest duidelijk zoumanifestereninhet Stadsgebied endebeide Zuidranden.Het Stadsgebied
ligtnamelijk ingeklemd tussendestedenenookdebeideZuidrandenomvattendelenvandestedelijke agglomeraties.Inhetverledenisersprakegeweestvanuitbreidingvanhetniet-agrarische
grondgebruikbinnendezedeelgebieden.Daarentegen zijndebeide
Noordrandenminofmeer afgeslotenvande stedendoor "harde"begrenzingen zoalsspoorlijnenenautowegen.
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Uitdeze studieblijktdatdezeveronderstelling inveleopzichtenjuist isgebleken.Metname inhet Stadsgebied stemtde
agrarische structuur inbijnaalle aspectenovereenmetdeverwachtingen t.a.v.deontwikkelingen inde land-en tuinbouwin
denabijheidvansteden,zoalsdezeonderpunt 4.2 globaalzijn
omschreven (eninhoofdstuk 3zijnneergelegd ineen twintigtal
hypothesen).
Inhetkortkandesituatie inhetStadsgebied alsvolgt
wordengeschetst.De land-en tuinbouwwordtergekenmerktdooreen
hoogpercentagenevenbedrijven endaarmee ookeenhoogpercentagevandecultuurgrond ingebruikbijdezebedrijven.Daarnaast
isookveel grond ingebruikbijpersonen,dieniet indelandbouwtelling zijnopgenomen (kleinerdan 10sbe).Debedrijfsuitrustingendebedrijfsvoeringkunnenopveelhoofdberoepsbedrijveninditgebiednaardehuidige inzichtenondoelmatigworden
genoemd.Debedrijven zijn inhetalgemeen tekleinvanoppervlakte,degrond ligtverspreid overvelekleinekavels enveelbedrijvenhebbenondoelmatigebedrijfsgebouwen.Insamenhanghiermeekomen inhet gebied relatiefweiniggespecialiseerde bedrijvenvoorenisookdeintensiteitvanhetgrondgebruik laag,met
name indeakkerbouw.Deproduktieomvang perbedrijf enperarbeidskracht isrelatief geringenvertoontookeenslechtsbeperkte groei.Inveelgevallenkanworden gesprokenvanaflopendebedrijven,hetgeenondermeerblijktuithetrelatief grote
aantalbedrijvenmeteenouderbedrijfshoofdenhetgeringeaantalopvolgers opdezebedrijven.Degeringe inkomenscapaciteit
vandebedrijvenwordt deels gecompenseerd dooreenberoepbuiten
delandbouwendoordeverkoopvanproduktenrechtstreeks aande
consument.Ongetwijfeld kandezesituatie indeland-en tuinbouw
inhet Stadsgebiedworden toegeschrevenaandesterkeverstedelijkingvanditgebied.Indeafgelopenperiode isvoortdurend
cultuurgrond aande landbouwonttrokken.Ookvoordetoekomst
wordteenverdere afnemingvandecultuurgrond inditgebiedverwacht.Mede alsgevolghiervan zalhet aantal land-entuinbouwbedrijven inditgebied relatief sterkblijvenverminderen.Uit
devooruitberekeningen komtverdernaarvorendatbijgelijkblijvendbeleid hetaantalnevenbedrijvenendaarmeeookdecultuurgrond ingebruikbijdezebedrijven sterkzal toenemen.Ditbetekentvoordeoverblijvendehoofdberoepsbedrijvenminderontplooiingsmogelijkheden,zodatdezebedrijvenook indetoekomstte
klein zullen zijnomvoldoendeproduktievewerkgelegenheid te
biedenaandegenen diehieropwerken.
NietalleenhetStadsgebied,maarookdebeide Zuidranden
sluiten inveleopzichten aanopdegesteldehypothesen t.a.v.de
land-en tuinbouw indenabijheid vansteden.Deagrarische structuurkomter ingrote trekkenovereenmethetbeeld,dathierboven isgeschetstvoorhet Stadsgebied.Deverschillenmetdeoverige deelgebieden zijnechtert.a.v.demeeste aspectenvande
agrarische structuurmindermarkant danvoorhet Stadsgebied.
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Zoisook indezegebiedensprake geweestvaneenrelatief sterke
afnamevandeoppervlakte cultuurgrond,maardezewaskleinerdan
inhet Stadsgebied.
Verderbeschikken debedrijven indeWestelijke Zuidrandgemiddeldwéloverrelatiefveelgrond.Dooreen lage intensiteit
isdaardeproduktieomvang perbedrijfenperarbeidskracht echter
welgeringerdaninderestvandeWestelijkeZone.
Deagrarischestructuurindeoverige gebiedengeefteenminderafwijkendbeeld tezienvanwatdegangbare land-entuinbouw
kanwordengenoemd. Toch zijn ook tussendeze gebiedenduidelijkeverschillen t.a.v.sommigeaspectenvandeagrarischestructuur.Ditgeldtbijvoorbeeld voorhetvoorkomenvandeverschillendeproduktietakken,debedrijfsoppervlakte,debedrijfsomvang
endeopvolgingssituatie.Eensamenhangmetde liggingt.o.v.de
stedelijke agglomeraties isechtermoeilijk aan tegeven.
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5. E n i g e s l o t o p m e r k i n g e n

Inaansluiting opvorige studiesm.b.t.de land-en tuinbouw
ingebiedenonderdestedelijkeinvloedssfeerkomtookuitdeze
studienaarvorendatdeagrarische structuur indeze gebieden
afwijktvandie inverderaf gelegengebieden.Metname geldtdit
inde directenabijheid vansteden,waar (voortdurend)cultuurgrondaande land-entuinbouwwordtonttrokken.Echternietalleende feitelijke toenamevanhetniet-agrarischegrondgebruik,
maarookdeverwachtingen tenaanzienhiervandoenhun invloed
geldenopdeontwikkelingen inde land-entuinbouw.Uitdeze
studieblijkt ondermeer datbedrijven langerdangewoonlijkwordenvoortgezet endatermindergrondvangebruikerwisselt.
Klaarblijkelijk gebeurtditmethetoogopdeverwachtehogere
prijsvoor grondenmeteenniet-agrarischebestemming.Tevens
wordt er dan dikwijls minder geïnvesteerd indebedrijfsgebouwen.Daaromstagneertdeagrarische ontwikkelingveelal inde
directenabijheid vansteden.Ditgeldtechternietvooraldeze
gebieden.Overdeachtergronden enoorzakenhiervan isechter
nogonvoldoendebekend.Bijnaderonderzoek zalhiervooronder
meereeninvullingvanhet indeze studiegehanteerdebegrip
"nabijheidvande stad"nodig zijn.Zodoendekanwellichtworden
nagegaanonderwelkeomstandighedende indeze studie gevonden
specifieke ontwikkelingen inde land-en tuinbouw indenabijheid
vansteden zichaldanniet voordoen.Daarbijkanworden gedacht
aandetopografischesituatie (b.v.liggingvandebedrijven
t.o.v.desteden,wegenenspoorlijnen),deaardvandestadsrand
(b.v.woonwijk,industriegebied)enhet ruimtelijkebeleid (b.v.
streek-,bestemmings-,inrichtingsplannen).Daarnaast zouook
aandachtmoetenwordenbesteed aande situatie inde land-en
tuinbouwzelf,aangezienereen zekerewisselwerking zalzijn
tussendeontwikkelingen indezebedrijfstak enhetverstedelijkingsproces.
Inhetkadervanhetbufferzonebeleid dat isgericht ophet
openhoudenvangebieden tussenstedelijke agglomeraties,ishet
onderanderevanbelang teweten inhoeverre de lànd-en tuinbouw
zelfweerstand tegenhetprocesvanverstedelijkingbiedt.Met
name gaathetdaarbijomdeniet-geplandepenetratievanstedelijkeactiviteiten inhet landelijke gebied,waardoor dezegebiedenhun landelijkekarakterdreigen teverliezen.Deze studie
geeftonvoldoende aanknopingspunten omhierover duidelijkeconclusies tetrekken,zijhetdatdesituatie indeWestelijke
Zuidrand eropzoukunnenduiden,datdeaanwezigheid vanrelatiefveel grotebedrijven géénbelemmeringvormtvooreenverdere
verstedelijking.Destudie geeft geenantwoord opdevraagonder
welkeomstandigheden agrariërsovergaan totdeverkoop en/ofde
verhuurvangrond engebouwen t.b.v.niet-agrarischeofsemi47

agrarischedoeleinden.Ineenonderzoek dathierop isgericht,
zoudennaast factoren,diesamenhangenmet deliggingvandebedrijvenindenabijheidvandestad enmetdeagrarische structuur
tevens socialeensociaal-psychologische factorenmoetenworden
betrokken.Hetisimmersniet onwaarschijnlijk,datdehouding ende
mentaliteitvandeagrarischebevolking inbelangrijkematemede
bepalendzijn(geweest)voorhetverstedelijkingsproces.
Onderzoekwaarbijdeze aspectenaandeordekomen,kanaanknopingspuntenbiedenvoorhetbeleid t.a.v.bestemmingeninrichtingvangebiedenonderdestedelijke invloedsfeer,o.a.bij
deverdereuitwerkingvanhetbufferzonebeleidenderealisering
vaneenRandstadgroenstructuurals isomschreven indenotalandelijkegebieden.
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Bijlage 1. Toelichting op enkele gehanteerde begrippen

1.

Telplichtige geregistreerden

De bij de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen (STULM) in deadministratie opgenomen personenmet een agrarisch bedrijf vanminstens 10standaardbedrijfseenheden.
2.

Beroepsgroepen

Hoofdberoepsbedrijven=A + B-bedrijven
A:
B:

hetbedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aanhet eigenbedrijf;
meer dan de helft vande arbeidstijd wordt aanhet eigenbedrijf besteed,
tevens heeft hetbedrijfshoofd eennevenberoep.

.Nevenbedrijven =C,D en S-bedrijven
C:
D:
S:

minder dan dehelft van de arbeidstijd wordt aanhet eigenbedrijf besteed;
rustende agrariërs en rustende niet-agrariërs met grondgebruik en/ofvee;
speciale of afwijkende bedrijven.

3.

Standaardbedrijfseenheden= sbe

Standaardbedrijfseenheden zijn eenmaat voor de economische betekenis van
agrarische bedrijfstakken opbasis van debenodigde inzet van arbeid,grond en
kapitaal.Ook de omvang van een agrarisch bedrijf ofeenbedrijfsonderdeel
daarvanwordt in sbe uitgedrukt:
Voornaamste gewassen en dieren

~

sbe per
Granen
Aardappelen
Suikerbieten
Snijmais
Grasland
Appelen
Peren
Ov. pit-en steenvruchten

4.

2,5
6,0
6,5
3,5
1,0
20
19
17

sbe per

ha
Jongvee
Melkkoeien
Mestvee
Mestvarkens
Fokzeugen
Leghennen (100 stuks )
Slachtkuikens (1000 stuks)
Mestkalveren

0,7
2,5
0,7
0,18

1,4
1,3
3,5
0,4

Bedrijfstypen

Afhankelijk vanhet percentage sbe dat perbedrijf voor de bedrijfstakken
akkerbouw,rundveehouderij,tuinbouw en intensieve veehouderij aanwezig is,
zijndehoofdberoepsbedrijven ingedeeld inde volgende "bedrijfstypen":
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

zuiver rundveehouderij:80%ofmeer vande sbe voor rundveehouderij;
overwegend rundveehouderij:60-80%voorrundveehouderij;
overwegend akkerbouw: 60%ofmeer van de sbevoor akkerbouw;
gemengd met overwegend grondgebonden produktie;60%ofmeer van de sbe voor
rundveehouderij +akkerbouw + tuinbouw open grond enminder dan 40%voor
fruitteelt;
intensieve veehouderij:60%ofmeer van de sbe voor veredeling;
zuiver fruitteelt: 80%ofmeer van de sbe voor fuitteelt;
overwegend fruitteelt: 40-80% voor fruitteelt;
overige bedrijven.
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