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Nederlandse landbouwoplangeretermijn,hoofdzakelijk gebaseerd
opresultatenvaneerderonderzoek.Nagegaan ishoedeafzetmogelijkhedenendeopbrengstenperhectareenperdierzichop
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bedrijfssystemenIndeakkerbouwenopengrondstuinbouw,demelkveehouderij,derund-enkalfsvleesproduktieendeschapenhouderij,devarkenshouderijendelegpluimveehouderij.
Ineenafzonderlijk hoofdstukwordtvooreenaantalproduktietakkennagegaanofdetoekomst concentratie ofspreidingvan
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Woord vooraf

Dit rapportbevat deresultaten vaneenverkennende studie
naardeontwikkeling vandeNederlandse land-entuinbouwop
lange termijn.Dezestudieisverricht inopdrachtvandeRijksplanologischeDienst enhetMinisterievanLandbouw enVisserij,
alsbijdrageaandevoorbereidingvoordeVierdenotaoverde
Ruimtelijke Ordening.De tijdshorizonvandestudiereiktdaarmee
tot inhet beginvandevolgendeeeuw.Opverzoekvandeopdrachtgevers isaaneendrietalonderwerpenaandachtgeschonken:
deontwikkelingvandeNederlandse landbouwalsgeheel;
debetekenisvandegrond intoekomstigeagrarischebedrijfssystemen;
deaanwezigheid vanenveranderingen in locatievoordelen
binnendeNederlandse landbouw.
Voorhetverrichten vandestudiewaren intotaalslechts
enkelemaandenbeschikbaar.Opgrondhiervanisditrapportin
hoofdzaakgebaseerd opreedsaanwezigekennis.Medegeletopde
tijdshorizonvanhet onderzoekmogenderesultatendanookniet
alteabsoluutwordengeïnterpreteerd.Het rapportheeftechter
weldebedoelingomopbasisvanthansvoorzienbare ontwikkelingeneenverantwoorde bijdrage televerenaande gedachtenvorming
overdeontwikkeling vandeNederlandse landbouwoplangetermijn.
De resultatenvanhet onderzoek zijnbesprokenineenbegeleidingscommissie.Dezecommissiebestond uitmevrouwdrs.E.CA.
Bolsius,ir.H.W.Kamphuis,ir.H.C.Jacobsendrs.R.Schoonman
vandeRijksplanologischeDienst enir.W.L.A.G.Tacken,ir.R.P.
deBoerendr.ir.A.W.MijnlieffvanhetMinisterie vanLandbouw
enVisserij.
Hetonderzoek isverrichtdoordrs.L.Douwvandeafdeling
Structuuronderzoek(hoofdstuk 4 ) , drs.L.B.vanderGiessenvan
deafdelingLandbouw (hoofdstuk3)endrs.J.H. Post vandeafdelingAlgemeenEconomischOnderzoek enStatistiek (overige
hoofdstukken).Bijdragenwerden verdergeleverd door ir.B.M.M.
KortekaasvandeafdelingTuinbouw (ontwikkeling tuinbouw)en
ir.J.J. deVliegervandeafdelingStructuuronderzoek (ontwikkelingproduktiekolommen).

Dedirecteur,

DenHaag,december 1987

üJ. deVeer

Samenvatting

1.

Inleiding

Indezeverkenning is,opverzoekvandeRijksplanologische
Dienst enhetMinisterievanLandbouwenVisserij,getrachtnate
gaanhoedeagrarischesectorinNederland erInhetbeginvande
volgendeeeuwuitzoukunnenzien,inhetbijzonder tenaanzien
vanhetgebruikvanderuimte.Hierbijiservanuitgegaandat
ook indetoekomst veruithetgrootstedeelvandeproduktievan
delandbouw indeEGopdeinternemarkt zalmoetenwordenafgezet.Voordemelkveehouderijendesuikerbietenteelt isdaarbij
verondersteld datdebeheersingvandeproduktievan langdurige
aard zalzijn.Voordeanderesectoren,waaronderdegraansector,
iservanuit gegaandatdeprijzeneenafstemmingvandeproduktieopdeafzetmogelijkhedenzullenbewerkstelligen.

2.

Afzetperpectieven,produktiviteitsontwikkeling enareaal
cultuurgrond

Inhoofdstuk 2isopbasisvandezeveronderstellingen een
beeldgeschetst vandeafzetmogelijkhedenvoordeNederlandse
landbouwopdeminofmeer traditionelemarkten.Hieruitkomt een
toenemingnaarvorenvandeafzetmogelijkheden indekomendedecenniavan0,5 à1%per jaar,vooraldoorgrotereafzetmogelijkhedenvoor tuinbouwprodukten enpootaardappelen.
Deproduktiegroei perhectareenperdierkanwordengezien
alseenstructureleontwikkeling diezichook indetoekomst zal
voortzetten.Intechnischopzichtzijnnogvelemogelijkhedentot
vergrotingvandeproduktiepereenheid aanwezig enwordennieuwe
ontwikkeld.Ineconomisch opzichtkanechtereenaantalvandeze
mogelijkhedenminderinteressantwordenalsgevolgvanproduktiebeheersing engroteredrukopdeprijzenvanagrarischeProdukten.Daarom isverondersteld datdetoenemingvandeproduktie
perhectareenperdierverhoudingsgewijswatbescheidenerzal
zijndaninhetverleden.
Opgrond vandeontwikkeling vandeafzetmogelijkhedenen
vandeproduktieperhectare enperdier isvervolgens nagegaan
metwelk areaalcultuurgrond inhetbeginvandevolgendeeeuwde
agrarischeproduktie zoukunnenwordenvoortgebracht.Volgens
dezeglobalemacro-benadering zouhetareaalcultuurgrond enkele
honderdduizendenhectarekleinerkunnenzijndanhetareaaldat
bijeentrendmatigeonttrekkingvangrondaande landbouw in2005
voordelandbouwbeschikbaar zalzijn.Nadereanalyseenmetname
eenverkenning opbedrijfsniveau leertechterdatdeontwikkeling
inde landbouwanderszalverlopendanhiervoor isaangegeven;de

oppervlakte grond dieblijvend uitproduktiewordtgenomenkan
mogelijkerwijswat groterzijndanindetrendmatigebenadering
isverondersteld maarhet beschikbareareaalzalgrotendeelseen
landbouwkundige bestemmingbehouden.Degroottevanhetareaal
datvolgensdeglobalemacro-benadering nietvoordeagrarische
produktiebenodigd zouzijn,geeft echtereenindicatie voorde
omvangvandeaanpassingsprocessenwaartoe degewijzigdeomstandighedennopen.Dithoofdstuk besluitmeteeninventarisatie van
demogelijkhedenwaaraan inditverbandkanwordengedacht.
3.

Ontwikkelingen indemelkveehouderij

Vervolgenswordeninhoofdstuk3dezemogelijkhedenvoorde
afzonderlijke bedrijfssystemennaderuitgewerkt.Hierbijworden
hiervoorgeschetste ontwikkelingeneerstmeerindetailbezienen
wordenmilieufactoren,bedrijfsaspecten,welzijnsaspectenen
ruimtelijkeaspecten indebeschouwingbetrokken.
Voordemelkveehouderijwordtverwacht dathetaantalmelkkoeienmetongeveereenderdezalverminderenondermeerdoorde
stijgingvandemelkproduktie perkoewelkemede tedankenzal
zijnaanontwikkelingen indebiotechnologie.Dezestijgingkan
echteralleenwordengerealiseerd door produktie vanhoogwaardigerruwvoer (voordroogkuil ensnijmais).Deopnamevanruwvoer
indestalperiode zoudankunnentoenemenvancirca9kgtot
maximaal12kgdroge stofperkoeperdag.Erzaldaardoormeer
grond perkoeingezetkunnenworden.Eenstijgingvandegrasproduktieperhectarekanditeffectechterweergedeeltelijk te
nietdoen.Dedalingvanhetaantalmelkkoeienzaltotgevolg
hebbendateenkleineraantalgespecialiseerde melkveebedrijven
eenmestoverschot zalhebben.
Deautomatisering (bedrijfsbegeleidingssystemen,melkrobots)
zalsteedsbelangrijkerworden.Tochmagwordenaangenomendat
ookinhetbeginvandevolgendeeeuwnogveelkoeiennietmet
eenmelkrobot zullenwordengemolken,vooralopkleinerebedrijvenmeteentamelijkextensief grondgebruik.Degrotere,gedeeltelijkwelmeteenrobotuitgeruste,bedrijven zullendaarentegen
gekenmerkt zijndooreenintensief grondgebruik.
Regionaal gezienzouvooraleenrelatief grondoverschotkunnenontstaan ingebiedenmet eenmelkveebezetting lagerdancirca
1,7 à1,8melkkoe perhectare:delenvanGroningen,Drenthe,
Gelderland,Noord-Holland,Zeeland enLimburg.Voor zoverde
grond indezegebiedenalleenvoorgrasland geschikt isbestaan
dealternatievenuithethoudenvanschapen,mestvee,jongveeof
zoogkoeienwaarbijdekwaliteit vanhet ruwvoerminderhoog
behoeft tezijnendusvolstaankanwordenmet een lagerestikstofgift.Indiendezealternatieveproduktietakken financieel
minder aantrekkelijk zijn,isuitsluitend besparingopstikstofkostenookeenmogelijkheid voorhetmelkveehouderijbedrijfom
zichaande lagereveedichtheid aantepassen.Inprincipeis
dezegrondookvoornatuur-enlandschapsbeheergeschikt.
8

Doordeinkrimpingvandemelkveestapelzullenminderkalverenbeschikbaarkomenwaardoorhetuitgangsmateriaal voorde
vleesproduktierelatiefduurderwordt.Aangenomenwordtdatvooralhierdoor,ondankseengrotereimport vankalveren,deomvang
vandekalfsvleesproduktiezalworden teruggedrongen endatde
roodvleesproduktie ophethuidigepeilkanwordengehandhaafd.
Bijdevleeskalveren iseengeleidelijke overgangnaareen
systeemmetgroepshuisvesting teverwachten.De roodvleesproduktiezalbehalveopgespecialiseerde bedrijvenookvoorkomenin
kleinereeenhedenopbedrijvenmetmelkvee.

4.

Ontwikkelingen indeintensieve veehouderij

Ondanksdeveleproblemen (ondermeer tenaanzienvanwelzijnenmilieu)waarmeedevarkenshouderijtekampenheeftwordt
verwachtdatdeomvangvandezeproduktietak ongeveerophet
huidigeniveaugehandhaafd zalblijven.Op termijn lijkteensubstantiëleproduktievanvleesvanscharrelvarkensmogelijk.In
het algemeen zaloverigens indetoekomst pervarkenmeerstalruimteenwellicht ookuitloopruimte beschikbaarmoetenzijnom
hetwelzijnvandedierenteverbeteren.Hetvoederverbruikzal
ook indetoekomst inhoofdzaak uitmengvoer bestaan.Hetgebruik
vanCornCobMixkanalleenbijeenrelatieveverlaging vande
prijsvansnijmaistenopzichtevandievanmengvoervanbetekenisworden.Verwachtwordt datdegeografische concentratievan
deproduktiegeengroteveranderingen tezienzalgeven.Wel
zoudengezondheidsaspectenkunnen leidentotmeergeslotenbedrijven.Demestwetgeving zaltenslotte leidentoteenbelangrijkevergrotingvanhetaantalmestsilo's.
Deomvangvandelegpluimveehouderijzalvermoedelijkafnemendoorhetverminderenvanhet concurrentievoordeel bijde
voerkosten.Hetaandeelvanscharreleieren indeproduktievan
eierenneemtwaarschijnlijkverder toe.Indehuisvesting ziet
heternaaruitdatsteedsmeerwordt overgegaan opstallenmet
grondhuisvesting.Indepluimveevleessector magnogenigeuitbreidingwordenverwacht.Ondanksdemestproblemen ishetwaarschijnlijk datookindetoekomsthetbeeld zalwordenbepaald
doorgeografischeconcentratie vangrotegespecialiseerdeeenheden,zodat inditopzichtweinig ingrijpendeveranderingenworden
verwacht inhetgebruikvanderuimte.

5.

Ontwikkelingenindeakkerbouwen opengrondstuinbouw

Voordeakkerbouwwordteenverderedalingvanhetareaal
verwacht tenzijnieuwegewassenofnieuwe toepassingsmogelijkhedenvantraditioneleakkerbouwproduktenwordengevonden.Problemenmetbetrekking totdebodemgezondheid nopenechter toteen
extensivering vanhetbouwplan,waardoor eengewasmindervaakop

hetzelfdeperceelkanwordenverbouwd.Tenbehoeve vandevruchtwisseling zaldaaromook indetoekomst voordeakkerbouween
areaalcultuurgrond beschikbaarmoeten zijndat indezelfdeorde
vangrootte ligtalshethuidige (incl.braakland envruchtwisselingmet grasland).Vooreensterke concurrentiepositie is
naastkwaliteitsverbetering ookeenverderekostprijsverlaging
noodzakelijk ondermeerdoorspecialisatie enproduktie ingrote
eenheden.Medegelet opdegenoemdenoodzaak totextensiveren,is
danvergroting vanhetareaalperbedrijf vereist.Voor zover
dezemogelijkheid ontbreekt zaleenontwikkelingnodig zijninde
richtingvaneengevarieerd aantalarbeidsintensieve gewassen.
Indeopengrondstuinbouwzalwaarschijnlijkenigeuitbreidingvanhetareaalplaatsvinden.Ditgeldt zowelvoordeoppervlaktesierteeltgewassen alsvoordeoppervlakte groentegewassen.
Bijdeuitbreidingvandebloembollenteelt opzandgrondendoet
zichdaarbijeenschaarsteaangeschiktegrondengevoelen.De
uitbreidingvandebloembollenteelt ingraslandgebieden stuitmet
name indekopvanNoord-Holland opplanologischeproblemen.
6.

Regionaleverschillen inlocatiefactoren inde veehouderij
enakkerbouw

Inhoofdstuk 4komtdevraagaandeordeofindekomende
decennia opgrond vanfinanciëlevoordelenenvan veranderingen
inbedrijfssystemensprakezoukunnen zijnvanconcentratieof
spreidingvan landbouwactiviteiten.Veranderingen inruimtelijke
concentratie vandemelkveehouderijwordennietergwaarschijnlijkgeacht.Weliswaar zijnde financiële resultatenvandemelkveehouderijinhetWestelijkWeidegebiedwat ongunstiger danin
deandereweidegebieden,maardoorgebrekaanalternatievenmag
nietworden verwacht datdemelkveehouderijzichuitditgebied
zouterug trekkentengunstevandeanderegebieden.Vooreen
deelhangendeongunstiger resultaten inditgebied samenmet
lagereuitbetalingsprijzen,watverband kanhoudenmethogere
transportkostenvoordemelk.Eensterkereverminderingvande
melkveehouderij inhetWestendeslandszaloverigenswelplaats
kunnenvindendoorconcurrentiemet andereagrarischeennietagrarischegrondgebruiksvormen.Ookeenmogelijkeverdereconcentratie indezuivelindustrie behoeft geengevolgen tehebben
voordelocatievandemelkveehouderij.
Concentratie vandeintensieveveehouderijheeftnaastmogelijkevoordelen zoalsvoor toelevering enafzet ooknadelenmet
betrekking totbijvoorbeeld dierziekten enmestoverschotten.De
voordelen indevarkenshouderijlijkenzich tebeperken totlagerevoerprijzeninhetzuidenvanhet land.Indevarkensmesterij
liggenbovendiendefysiekeopbrengsten indeconcentratiegebieden ietshoger,maardithoudtwaarschijnlijkverbandmetdegroterebedrijfsomvangindezegebieden.Eennegatief onderscheid
voordeconcentratiegebieden vormendehogereafzetkostenvoorde
mest.Opwat langere termijnkandit nadeelmisschienwordenweg10

genomendoorondermeeraanpassingen indesamenstelling vanhet
voerennieuwemestverwerkingsmogelijkheden.Eengroteredrang
totspreidingkanwellicht uitgaanvandenoodzaakhet risicovan
hetuitbrekenvandierziekten tebeperken.Degroeiendevraag
naarscharrelvarkensvlees zouvooralinhetWesten toteenbeperkteuitbreidingvandevarkenshouderijkunnenleiden.
Voordeakkerbouwzijnonvoldoende gegevensbeschikbaarover
desituatiebuitendeconcentratiegebieden omtekunnenvaststellenofdezerelatief nadelig is.Tussende concentratiegebieden
zelfbestaanoverigenswelgroteverschillen inrentabiliteit ten
gunstevanhetCentrale Zeekleigebied entenongunste vanhet
Noordelijk Zeekleigebied endeVeenkoloniën.Dezehangensamen
metverschilleninbedrijfsgrootte,bouwplanenkilo-opbrengsten
perhectare.Inhetalgemeenheeft concentratie eenpositieve
invloed opkennisenvakmanschapendaarmeeopteeltenzoalsde
pootaardappelteelt waarvoor specialistischekennisvereistis.

7.

Regionale verschillen inlocatiefactoren indetuinbouw

Indegroenteteelt indeopengrondheeft elkhoofdgewas
zijneigen teeltcentrum.Er iseenconcentratietendens inde
richtingvandezecentra,dievooralsamenhangtmetspecialisatievandebedrijvenalsgevolg vanhetkapitaalintensieverwordenvandeproduktie.Methetoogopderuimtelijkeproblemenin
deRandstad zijndeontwikkelingskansen indezeregiobeperkt.
Wat ditbetreft lijkendieinNoord-Brabant enLimburgopminder
beperkingen testuiten.Deproduktievoordeindustrieverschuift
steedsmeernaardeakkerbouwbedrijven.GeziendevooralsnogongunstigepositievandeNederlandse conservenindustrie zoudit
kunnen leidentoteenconcentratie vandeze industrie inBelgië.
Indebloembollenteelt hangtde reedssterkeenblijvende
concentratie inmetnameNoord-Holland nietalleensamenmetbodemkwaliteiten,waterhuishouding enklimaatmaarookmetmogelijkhedenomdeteeltkennis oppeiltehoudenenomvoelingmet
demarkt tekunnenhouden.Ruimtevooruitbreiding zoudangezochtmoetenworden inofbijdehuidigeproduktiecentra.
Indeglastuinbouw zijnerduidelijke rendementsverschillen
tengunstevanhetgrootste concentratiegebied: het Zuidhollands
Glasdistrict (ZHG).Dezeverschillenwordenvooralveroorzaakt
doorverschillen infysiekeopbrengsten,dieophunbeurt inde
eersteplaatsdoor "demenselijke factor"wordenbepaald.Het
concentratiegebied isnietalleenkoploper inkennisenprestatieniveaumaarfungeert tevensalsoriëntatiepunt voordeoverige
gebieden.Ineenaantalgevalleniserbovendiensprakevaneen
betereprijsvorming indecentra.Door televeilenkanhierinvoor
dekleinere centraverbeteringwordengebracht.Overplaatsing van
kennisconcentratie blijkt echterbuitengewoonmoeilijk tezijn.
Eenzoveelmogelijkhandhaven vandeconcentratie inhetZHG
blijkt danookduidelijkevoordelen tehebben.
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8.

Landbouw enagri-business indeNederlandse economie

Dehiervoorweergegevenmogelijkeontwikkelingenhebbenook
gevolgenvoorwerkgelegenheid eninkomen.Inhetverledensteeg
debruto-landbouwproduktieaanzienlijk,namhetaantalarbeidskrachten indelandbouwafengafdearbeidsproduktiviteit een
belangrijke toeneming tezien.Dekomende jarenzoudenminder
gunstigeperspectieven eneengrotere inkomensdrukkunnen leiden
toteengroterevermindering vanhetaantalarbeidskrachten en
agrarischebedrijvendaninhet beginvande jarentachtig.Deze
ontwikkelingenmoetenechternietwordenoverschat.Zomag bijvoorbeeldwordenverwacht datdebeëindiging vanbedrijven ookin
detoekomst inhoofdzaak zalplaatsvinden bijgeneratiewisseling.
Voortskanvoordegeringere toeneming vandeafzetnaarandere
sectoren tendelecompensatiewordengevonden inbesparingop
inputswaarbijinhetbijzonderkanwordengedacht aanbesparing
opkostenvooraangekocht veevoer.Denetto-produktie vande
landbouwzoudaardoor tochnogbeduidend kunnengroeienevenals
dearbeidsproduktiviteit.
De betekenisvandeagri-business voordeNederlandseeconomie zalvermoedelijk ietsverminderen.Dithoudtniet alleenverbandmet deveronderstelde grotere prijsdruk indelandbouwzelf
maar ookmetenkeleanderefactoren.De stagnatie indeontwikkelingvanveevoederindustrie alsgevolg vandesubstitutievan
aangekochtdoorzelfgeproduceerd veevoer isdaareenvoorbeeld
van.Eenandervoorbeeld isdeverwachtebeperkte verschuiving in
hetproduktiepakket vandeagrarische sectorwaarbijhetaccent
meerkomt teliggenopproduktendiegeenbe-ofverwerking
ondergaan Indevoedingsmiddelenindustrie.Debijdrageaande
betalingsbalans zalwaarschijnlijkaanzienlijk blijvendoordat
tegenover eenvermindering vandeexportopbrengsten eenvermindering staatvandeImportwaarde vankrachtvoergrondstoffen.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en probleemstelling
DeRijksplanologische Dienst (RPD)isbelastmethetopstellenvandeVierdeNota opdeRuimtelijke Ordening.Tijdensde
voorbereiding vandezeNotavindtoverleg plaatsmet debetrokken
Departementen.Tenbehoevevandeopstelling vandezeNotais
inzicht nodig indeontwikkelingvanderuimtelijke behoeftenvan
deverschillendemaatschappelijkesectoren endaarnaookvande
land-entuinbouwalsgrootstegebruikervanland inNederland.
De behoeftevandeNederlandse land-entuinbouwaanruimte
valt nietgemakkelijk aantegeven.Zowordt deruimtelijkebehoeftebepaald dooreengrootaantalfactoren (zoalskoopkrachtigevraag,technischeontwikkeling,landbouwbeleid)enishet
veelalniet zondermeerduidelijkwathet resultaat isvande
verandering vandiebepalende factoren opderuimtelijkebehoeftenvandeagrarischesector.Bovendien isvaak langnietduidelijkhoedeontwikkeling oplange(re)termijnvandiebepalende
factorenzalzijn.Ookkaneropwordengewezendathetbijde
ruimtelijke behoefteniet alleengaat omdeomvangmaar tevensom
deaard ende locatievandiebehoeften.
Meertoegespitstwerd doordeRPDgesignaleerd dat ereen
spanningblijkttebestaan tussenenerzijdsdevergroting vande
produktiviteit enanderzijdsdevergroting vandeafzet.Daarnaast zijneronduidelijkhedenmetbetrekking totdeontwikkeling
vande locatievoordelen voordeverschillende produktiesectoren.
Tenslottewerd vastgesteld dathetnietduidelijk iswatdegevolgenzullenzijnvanexterneontwikkelingen opdebedrijfsvoering.Opgrond vandezeproblemen enonduidelijkhedenwerdendoor
deRPDenhetMinisterievanLandbouw enVisserijdevolgende
vragenvoorgelegd aanhetLandbouw-EconomischInstituut:
A.

Macro-niveau
-WatzijndeafzetperspectievenvoordeNederlandse landbouw?
-Welke spanning levertdatopgeziende teverwachtentechnologische ontwikkelingen?
-Welke verschuivingen zijnwaarschijnlijk indeonderscheiden produktiekolommen?
-Wat zijndeverwachtingen tenaanzienvandeontwikkeling
vanhetaandeelvandeagrarische sectorquainkomensvorming enwerkgelegenheid

B.

Meso-niveau
-Wat zijndebestaande lokatievoordelen voordeNederlandse
landbouw?
-Welke veranderingen zijndaarin denkbaar?
13

C

Micro-niveau
-Watvoorbedrijfssystemenzijnindetoekomst denkbaar?
- Onderwelke omstandigheden (prijsverhoudingen,inkomensbeleid)kunnendezeontstaan?

De bestemming endedaaropgerichte inrichting iseenlangdurig proces.Bovendien legteeneenmaalgekozenengerealiseerde
inrichting deruimtelijke situatieveelalengrotendeelsvooreen
langereperiodevastendit temeernaarmatedegekozeninrichtinggrotere investeringenheeftgevergd.Devoorbereiding en
bepalingvanhet ruimtelijk beleidmoetdusmedegebaseerd zijn
opdeteverwachtenontwikkelingen oplangetermijnindeverschillendemaatschappelijke sectoren.Deopdrachtgeversverzochtendaaraanbijdebeantwoording vandegesteldevrageneen
tijdshorizon vanongeveer twintig jaarinacht tenemen.

1.2 Gevolgdewerkwijze,karakterenindelingvanhetrapport
De toekomst laatzichmoeilijk voorspellen.Zeker isdithet
gevalwanneerdevoorspellingsperiode eentweetaldecenniabedraagt.Hierkomt bijdatdebeantwoording vandegestelde vragen
binneneentijdsbestek vanenkelemaanden (voorjaar 1987)enmet
inzet vanbeperktemiddelendiendetegebeuren.Dezevoorwaarden
zijnbepalend voordegevolgdewerkwijze.Kort geformuleerdkomt
deze eropneerdatgetracht ismetbehulpvandedirectbeschikbarekennisoverdelandbouwenovermaatschappelijkeentechnischeontwikkelingenenmet behulpvandirectbeschikbaregegevenseenbeeld teverwervenvandeontwikkelingvandeland-en
tuinbouwoplangere termijn.Aandezepublikatle ligtdanook
geendiepgaand,langdurig entijdrovend onderzoek tengrondslag.
Benadruktmoetdaaromwordendatdezepublikatlehetkarakter
heeftvaneenverkenning,nietalleenvanwegede,methetoogop
dedynamiek indeland-entuinbouw,verweggelegen tijdshorizon
maarookdoordegevolgdewerkwijze.Dezeverkenning pretendeert
daaromnietmeer-maarooknietminder-tezijndaneenverantwoordebijdrage aandegedachtenvorming overdeontwikkeling van
deNederlandse land-entuinbouwop langere termijnopbasisvan
thansvoorzienbare ontwikkelingen.
Inhetonderzoek isindeeersteplaats ingegaanopdeproduktie-enafzetperspectieven voordeEGalsgeheelenopde
daarmee samenhangende problematiek vande ontwikkelingsrichting
voorhetEG-landbouwbeleid.Tegendezeachtergrond isvervolgens
eenschatting gemaaktvandeafzetperspectievenvoordeNederlandseagrarische sector.Veronderstellingen zijndaarbijonder
meerdat indemelkveehouderijenindesuikerbietenteelt ookop
langere termijn sprakezalzijnvanproduktiebeheersing endatin
deanderesectoren,waaronderdegranen,deprijzendeafstemmingvandeproduktie opdeafzetmogelijkheden zullenbewerkstelligen.Voordetuinbouwprodukten isdaarbijgebruikgemaakt van
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eenprognosemodelenvoordeandereproduktenvanbeschikbare
kenniseneerdergepubliceerde onderzoekresultaten.Opgrond van
detechnischmogelijkgeachteontwikkeling vandeproduktiesper
dierenperhectare isvervolgens inkaart gebracht opwelke
oppervlaktedeproduktie dieopdezeafzetperspectievenisgebaseerd zoukunnenwordenvoortgebracht.Het resultaat geefteen
indicatievoordeveranderingendiekunnenoptreden inintensiteit,aard enomvang vanhetgrondgebruik.Aandezeverandering
wordt eenkwalitatieve beschouwing gewijd (hoofdstuk2 ) .
Eenenanderwordtvervolgensnaderuitgewerkt waarbijeen
onderscheid wordtgemaaktnaarbedrijfssystemen.Bijdezeuitwerking zijnondermeerdeskundigenvanproefstationsenonderzoekinstituten geraadpleegd.Bijiedervande onderscheiden
bedrijfssystemenwordt ingegaanopontwikkelingen indeproduktieomvangendebedrijfsvoeringwaarbijtevenswordt geletop
milieufactoren,welzijnsaspectenenruimtelijkeaspecten.Centraalhierbijstaandeontwikkelingen inaard enintensiteit van
het grondgebruik enderegionale verschillen dieerinditopzicht bestaan.Tenbehoevevandezeuitwerking zijnondermeer
berekeningen uitgevoerd opbasisvan meitellinggegevens
(hoofdstuk3 ) .
Inaansluiting hieropwordt dieper ingegaanopdevraagof
erindetoekomst sprakezalzijnvanconcentratie danwelvan
spreidingvanactiviteiten.Dezevraagwordt onderogengezien
voordebelangrijkstegroepenvanactiviteiten:demelkveehouderij,devarkenshouderij,deakkerbouw,detuinbouw indeopen
grond endeglastuinbouw.Hierbijwordtgebruikgemaakt vanbedrijfseconomischegegevensontleend aandeLEI-boekhoudingenen
vangegevensmet betrekking totde teverwachtenveranderingen in
bedrijfssystemen (hoofdstuk4 ) .
Tenslottewordt nagegaanwatdegevolgenvandegeschetste
ontwikkelingen zijnvoordeplaatsvandeagri-business inde
Nederlandse economie.Inditkaderworden allereerst behandeldde
gevolgenvoorwerkgelegenheid eninkomenindeagrarische sector
envervolgens dievoordeagri-business.Afzonderlijkwordtbovendien ingegaanopmogelijke ontwikkelingen indestructuurvan
deagri-business (hoofdstuk5 ) .
Ineenkorteslotbeschouwingwordenoverderesultatenvan
hetonderzoek eenaantal evaluerende opmerkingengemaakt.Omdat
degeschetsteontwikkelingen insterkematemedeafhankelijk zijn
vanhet tevoeren landbouwbeleid wordt bovendien-opsummiere
wijze-besprokenwat degevolgen zoudenzijnvan landbouwbeleid
dat opeenaantalonderdelenafwijkt vanhetveronderstelde landbouwbeleid.
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2. Ontwikkelingen van de land- en tuinbouw
op macro-niveau
2.1

Inleiding

DeontwikkelingvandeNederlandse landbouwwordt inhoge
matebepaald doordeafzetmogelijkhedenenmetnamedieindeEG.
Dezewordenophunbeurtweer insterkemate beïnvloed doorhet
EG-landbouwbeleid.Indithoofdstuk zaldaaromeerst aandacht
wordengeschonkenaandehoofdlijnen indeproduktie-enafzetperspectievenvoor deEGalsgeheel.Inaansluitingdaaropzal
wordeningegaanopdedaarmee samenhangende problematiekvoorde
ontwikkelingsrichting vanhetEG-landbouwbeleid. Hiernawordt een
inschatting gegevenvandeafzetperspectievenvoordeNederlandse
landbouw.Geletopdetechnischmogelijk geachteontwikkeling van
deproduktiesperhectareenperdierwordt vervolgens aangegeven
metwelke oppervlakte landbouwgrond deopdezeafzetmogelijkheden
gebaseerde produktie zoukunnenworden voortgebracht.Dezeberekeningengevendaarmeeeenindicatievoordematewaarinveranderingenkunnenoptreden inintensiteit,aardenomvangvanhet
agrarischgrondgebruik.Aandeaard vandezeveranderingenwordt
vervolgenseenbeknoptekwalitatieve beschouwing gewijd.In
hoofdstuk 3overtoekomstige agrarische bedrijfssystemenwordt
ditnaderuitgewerkt totopbedrijfsniveau.Tenslottewordtingegaanopdeontwikkeling vanwerkgelegenheid eninkomeninde
agrarische sectorenopveranderingen indeagri-business diein
dekomendedecennia zoudenkunnenoptreden.

2.2 AfzetperspectievenvoordeEG
Verderevergroting produktie technischmogelijk
IndeWRR-publikatie "Voorbijdescheidslijnvanzelfvoorziening" (MeesterenStrijker,1985)wordt geconstateerd datin
deafgelopen jarendeagrarische produktie indeEGmet circa2%
per jaartoenam terwijldeconsumptie indeGemeenschapmet circa
0,5%per jaar steeg.Alsgevolgdaarvan steegdezelfvoorzieningsgraad enwerd deoverschottenproblematiek groter.Bijeen
landbouwbeleid datniet isgericht opproduktiebeperking maarwel
opeenvoortzetting vaneenprijsbeleid dateenredelijkeInkomensondersteuning vooragrariërs biedt zalindeEGzonderenige
twijfelookop langere termijneenproduktiegroei van2%perjaar
kunnenwordengerealiseerd.Hoewelhet produktieniveau perhectareenperdieraanzienlijk isgestegen zijndeverschillen
tussenregio's enbedrijvennauwelijks inomvangveranderd.Voor
gebiedenmetverhoudingsgewijzenog lageproduktieniveaus lijkt
danookeenvrijwelongewijzigde langjarigeverderegroeivande
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produktie invelegevallen totdemogelijkhedentebehoren.Ook
Indegebiedenmethoge produktieniveauszijnechternoglang
nietalle thansbeschikbare technischemogelijkhedenbenut.
Bovendienmoet rekeningwordengehoudenmetdevooruitzichtenop
verdere technische ontwikkelingenwaarbijondermeerkanworden
gewezenopdeontwikkelingen indebio-technologle.Vanuittechnischgezichtspunt zaleenhandhaving vanditgroeipercentage dan
ook zekerzijnteverwezenlijken.
Verzadigingmarkt voor voedingsmiddelen
Ook tenaanzienvanhetverbruikmagnietworden verwacht
dat zichbelangrijkeveranderingen indeomvangvandevraag
zullenvoordoen.Veruithetgrootstedeelvandeagrarische Produktenvindt zijnfinalebestemming opdeEG-markt voorvoedingsmiddelen.Belangrijke determinantenvoordeontwikkeling vanaard
enomvang vandezemarkt zijnveranderingen inomvangensamenstellingvandebevolking,veranderingen inbesteedbaar inkomen
enverzadigingsgraad enveranderingen inconsumentenvoorkeuren.
Wanneerdeze factorennaderwordenbeziendanblijkenergeen
redenenaanwezig tezijnomteveronderstellen datdeafzetmogelijkhedenopdezemarktmeer zullen toenemendaninhetverleden
hetgevalwas.Illustratief isindit opzicht,datvoorWestDuitsland,debelangrijkste buitenlandse afzetmarktvanNederland,opbasisvandeontwikkeling vanomvang ensamenstelling
(metnamedevergrijzing)vandebevolking indeperiodetothet
jaar2010rekeningmoetwordengehoudenmeteenforsedalingin
hetverbruikvaneengroot aantalvoedingsmiddelen (vanAlvensleben, 1986).Deanderegenoemde factorenmoetendannogalwatgewicht indeschaal leggenomper saldoeenbeperktegroeivande
afzetmogelijk temaken.
Veranderingen inhet consumptiepatroon
Eenbelangrijke ontwikkeling inhet verledenwasdatbijeen
slechtsweinig stijgend calorie-verbruik perhoofd metnamehet
vleesverbruik sterk toenam.Daarvoordeproduktie vancalorieën
indierlijkevoedingsmiddelen eenveelvoud aancalorieën in
plantaardigeProduktennodig iskonvooraldoorhet toenemend
vleesverbruik deafzetvan landbouwprodukten inhetverledennog
belangrijk toenemen.Gezienhet thans reedsvrijhogeverbruik
moet echterwordenaangenomendatbijeenverdere inkomensgroei
destijging inhetvleesverbruik tochzalafzwakken.Opeentermijnvan20jaarkunnendaarbijnogde volgende ontwikkelingen
vanbelangzijn:
een.watgroterevoorkeur daninhet verledenvoorplantaardigvoedsel,vanuit oogpunt vangezondheid;
eenwatgrotere voorkeur voor vlees (eneieren)dat (die)op
eenmeer "natuurlijke"wijzewordt (worden)geproduceerd
vanuit eenoogpunt vangezondheid enwelzijnvandierenen
vansmaakvandebetreffende produkten;
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technologische ontwikkelingenwaarbijhet steedsbetermogelijkenmeeraantrekkelijkwordt om inhet voedingspakket
dierlijke produkten,waarbijaanmelken zuivelprodukten
maarookaanvleeskanwordengedacht,(gedeeltelijk)te
vervangendoorplantaardige.

Eenenanderduidteropdatoplangetermijneenafzwakking
indestijgingvanhet vleesverbruik perhoofd aannemelijk lijkt
waarbijtegelijkertijdenigeverschuiving zoukunnenoptredenin
deaardvanhetvleesverbruik.VoorNederland isdit reedsin
directe zinvanbetekenisgeziendeoriëntatievanonslandop
ondermeerdevleesproduktie.Rekening houdendmethet"calorieverlies" bijdeomzettingvanplantaardigenaardierlijkeproduktenbetekent ditpersaldodatde (directe enafgeleide)afzetmogelijkhedenvanagrarischeproduktenopdeEG-voedingsmarkt op
grond vandeze ontwikkelingenvermoedelijk minder zullen toenemen
daninhetverleden 1). Tenslottekanwordenopgemerkt dattechnologischeontwikkelingen ook binnenhetvoedingsverbruik van
plantaardige produkten tot vervangingenvanrelatief duredoor
relatief goedkopekunnen leidenwaardoor deafzetmogelijkheden
vooragrarischeproduktenwordenbeperkt.Eenvoorbeeld daarvan
isdevervanging vansuikerdoor zoetstoffen.
De relatiemetdewereldmarkt
Indeafgelopen jarenisdeEGsteedsmeer voedingsmiddelen
gaanexporterennaarderde landen.Vooreenbelangrijk deel,voor
zoverhet (zware)marktordeningsprodukten betreft,werd ditgerealiseerd dooromvangrijke budgettaire offers.Moeilijkvalt te
voorzienhoedeafzetperspectieven oplange termijnzichzullen
ontwikkelen.De lange termijnstudiesdieopditgebied zijnverricht geven,medeafhankelijk vanuitgangspunten enveronderstellingen,eenuiteenlopend beeld tezien.Weliswaarmag eenbelangrijkeverdereuitbreiding vandewereldbevolking eneengroeivan
dekoopkrachtige vraagwordenverwachtmaarookdemogelijkheden
totverderevergroting vande landbouwproduktiezijnzeeraanzienlijkendoorde technologische ontwikkeling zullendezemogelijkhedennogtoenemen.
Afgezienvancalamiteiten lijkt danookeenvoortdurenop
lange termijnvaneenrelatief overvloedige situatie opdewereldmarktmet relatief lageprijzenwaarschijnlijk.Indiesituatieiseensterke toenemingvandeexportnaardewereldmarkt
nietgoeddenkbaar.

1) Hierbijzijeropgewezendatdeproduktievanvleesen
eierenopeenmeer "natuurlijke"wijzewaarschijnlijkeen
ietsongunstigervoederconversie betekent dooreenwat
groterenergieverbruik vandedieren.
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Deafzet bultendevoedingsmiddelensfeer
Demarkt vooragrarische produkten bultendevoedingsmiddelensfeerkanglobaalwordenonderscheiden inafzet voordirect
gebruikalszodanig eninafzetalsgrondstof voor industriële
verwerking.Metdestijgingvandewelvaart ende toenemingvan
devrije tijdzalookdevraagnaarsierteeltprodukten (bomen,
planten,heesters,bloemen,bloembollene.d.)verder toenemen.In
hoeverreditook inwerkelijkheid zalplaatsvinden zaluiteraard
medeafhankelijk zijnvanderichtingwaarin consumentenvoorkeurenzichontwikkelen.Inbeginsel lijkendeperspectieven voorde
marktenvandeze,inhetalgemeenweinig grondvragende,produkten
nietongunstig.
Bijdeafzetvanagrarischeproduktenalsgrondstofvoorde
verwerkende industriebuitendevoedingsmiddelenindustrie moet
zowelwordengedacht aandeminofmeer traditionele afzetvan
vlas,katoen,wol,vettenenhuidene.d. aandetextiel-enleerindustrie e.d alsookaanafzetvan (eventueelnieuwe produkten
alsgrondstof voornieuweennog teontwikkelingen bestemmingen.
Vooralsnog ziethet ernietnaaruit daterperspectief isopeen
belangrijk grotereafzet vanagrarische grondstoffenaande"tradionele"verwerkende industrieën buitendevoedingsmiddelenindustrie.Wellicht anderszouditkunnen zijnwaarmetnieuwetechnologieën (ondermeerbio-technologie)"nieuwe"produktenworden
ontwikkeld alsethanol,afbreekbare plastics e t c ) .
Totdusverre zijndesuccessenopdit laatstegebiednog
beperkt,datwil zeggendatmetdetotdusverreontwikkeldetechniekennogslechts inzeerbeperktemateeconomisch rendabeleafzetmogelijkhedenzijngecreëerd.Tendelehoudtditverbandmet
deprijsvandegrondstoffen endeaard vandethansbeschikbare
technologieën.
Bijeenook inde toekomst teverwachtenverdereverlaging
vandereëleprijzenvandeagrarischegrondstoffen eneenverdereontwikkeling vanverwerkingstechnologieënzullenongetwijfelddeafzetmogelijkheden verder toenemen.Dematewaarindit
hetgevalkanzijnblijft vooralsnog duister.Eenbeperkte indicatiegeeftwellicht desituatie indeUSAwaar 10à15%vande
graanproduktie industrieelwordtverwerkt.Hierbijmoetworden
bedacht datdegraanprijzenaldaarbeduidend lager zijndandie
indeEG,dateendeelvandezeverwerking alleenkanplaatsvindenmetbehulp vansubsidiesendathetbijeendeelvandeze
industriëleverwerking gaat omdevervanging vanvoedingsmiddelen
(suiker).
We zullenervanuitgaandatvoor zoverhiermogelijkheden
liggenditvooralbetrekking zalhebbenopdeverminderingvande
budgettaire lastenalsgevolgvandeoverschotten.Datwil zeggen
datwe ervanuitgaandatafzet van (nieuwe)agrarischeprodukten
tenbehoevevandeze nieuwe bestemmingwellicht ineenaantalgevallenmet subsidiemogelijk enzinvolzalblijkentezijnomdat
de traditionele afzetmeer budgettaire lastenveroorzaakt.
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2.3 Veranderingen inhetEG-landbouwbeleid
Contingentering enprijsverlaging
Devele technischemogelijkhedentot verderevergrotingvan
deproduktie,dehogezelfvoorzieningsgraad voor eengrootaantal
Produktenendedaarmee gepaard gaande zwarebudgettaire lasten
vanhet beleid enhandelspolitieke problemenmetderdelandenen
tenslottedegeringegroei inafzetmogelijkhedennooptenennopen
deEGtotbelangrijke bijstellingen inhet landbouwbeleid.In
theoriekanhierbijgekozenwordenuiteengroot aantalbeleidsinstrumenten.Indepraktijk blijkenechter lang nietalledenkbareinstrumenten overal toepasbaar tezijn.Totdemeestbelangrijkekunnenwordengerekend decontingentering vandeproduktie
enverlagingvandeproducentenprijzen.Ongewenste dalingenin
hetagrarisch inkomenkunnendaarbijworden verzacht metproduktie- ofinkomenstoeslagen.Beideinstrumentenhebben,zoalsgezegd,alsgemeenschappelijk doelomdooreengeringere inzetvan
produktiemiddelen (arbeid,grond,produktieverhogende inputsals
kunstmest,bestrijdingsmiddelenetc.)toteenbetereafstemming
vandeproduktieopdeafzetmogelijkhedentekomen.
Voordemelkveehouderijenvoordesuikerbietenteelt is
gekozenvoordecontingenteringper landalsmiddelomdeomvang
vandeproduktievanmelk respectievelijksuiker tebe'invloeden.
De contingentering vandemelkproduktie isbedoeld alseen tijdelijkemaatregel.Wanneer dit inderdaad hetgeval zouzijndan
zaloplangere termijndemelkprijs reëelgezienaanzienlijk
moetenwordenverlaagd omnietopnieuw(eentegrote)overschotproduktieinhet leventeroepennabeëindigingvandecontingentering.Bijgraneneneenaantalandereakkerbouwprodukten lijkt
vooralsnogdeoplossingvooraltewordengezocht inderichting
vanprijsverlaging (enverlaging vanhectare-toeslagen enprodukttoeslagen).
Inbeginselkunnen politiekongewenste inkomensdalingenals
gevolg vanprijsverlagingvoordeagrarische produktenworden
gecompenseerd door (regionaalgedifferentieerde)inkomenstoeslagen. Geziendebegrenzingvandebudgettairemiddelenzijnde
mogelijkheden daartoeechterbeperkt.Ookdemogelijkhedenvoor
verlagingvandeopbrengstprijzenvoordeagrarische producenten
lijkendaardoor gelimiteerd tezijn.Dekans isdanookgrootdat
eenpolitiekaanvaardbare prijsverlagingonvoldoende isalsinstrument omdeproduktie tekunnenreguleren.Onderzoekresultaten
dieaantonendatdeomvang vandeproduktie inbelangrijkemate
bepaaldwordt door technologische factorenversterkendezegedachte (Oskam,1987)1 ) .
1)

20

Eenmoeilijk tebeantwoordenvraag iswaardooromvangen
richtingvandetechnischeontwikkelingworden bepaald en
welke rolprijzenenprijsverhoudingenspelen (zieook
Rutten, 1988).

Aanvullende maatregelen
Voordemelkveehouderijbetekent dttdatde contingentering
vandemelkproduktie langdurigvanaardkanzijn.Voordeakkerbouwenmetnamevoordegraanteeltkanhetdaardoor noodzakelijk
wordenaanvullendemaatregelen tetreffen.De omvang vandeze
maatregelenwordtmedebeïnvloeddoordeproduktieregulering in
demelkveehouderij.Zozaleendeelvandegrondwelkedoorde
contingentering vandemelkplasnietmeer ingezet behoeft tewordenindemelkveehouderijbenutgaanworden indeakkerbouw.Bij
deaardvandeaanvullendemaatregelen zalrekening gehouden
moetenwordenmetheteffect opandere produktiesectoren.Rekeninghoudendemet eenenander isdaarommetnamehet (tijdeijk)
uitproduktienemenvangrond indiscussie.Daarveruithet
grootstedeelvandeproduktiewordt voortgebracht opeenbetrekkelijkkleindeelvanhetEG-landbouwareaallijkthetbijdergelijkeaanvullendemaatregelenvrijwelonontkoombaar datook
hoogproduktieve grondenuit produktiewordengenomenomeennoemenswaard effect tekunnen sorteren.Ookhetfeit datlaagproduktievegebiedenomandere redenen,bijvoorbeeld bevolkingspolitieke,nietgrotendeelsofinaanzienlijkemateuit produktie
kunnenwordengenomenspeeltdaarbijeenrol (Strijker, 1986).
Hoe tijdelijk istijdelijk?
Zoalsgezegd isdecontingentering vandemelkproduktie als
tijdelijk bedoeld endatzelfde iswaarschijnlijk inhogematehet
gevalvooreventuelemaatregelenterverkleining vanhetproduktieve landbouwareaal.Op langere termijnzoudeproduktiereguleringdanweermeerdoordeprijsvanhetproduktmoetenplaatsvinden.Voorgebiedenmet ookandere functiesdanagrarischeproduktie zullenwaarschijnlijkblijvend ookandere instrumenten
worden ingezet.VoordeEuropese landbouwbetekent eengrotere
afhankelijkheidvanhetprijsinstrument eengroterenoodzaaktot
verlagingvandeinzetvanarbeid.Hetblijft echterookvoorde
lange termijnvooralsnog devraag ofmetprijsverlaging eenzodanigeextensivering vanhet grondgebruikkanworden gerealiseerd
en/of zodanigenieuweafzetmogelijkhedenkunnenwordengecreëerd
datdaarmeevraag enaanbodmetelkaarduurzaam inevenwichtkunnenwordengebracht.Naarmate ditminderhet geval iszullen tijdelijkemaatregeleneenmeerblijvendkarakterkrijgen.Landbouwgrondendieniet voorditdoelworden gebruiktkunnendaarbijeen
belangrijke reserve-functiehebbenvoornogniet tevoorziene
ontwikkelingen ofcalamiteiten.
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2.4 De perspectieven voordeafzetvanNederlandse agrarische
Produkten
Hetverleden:eenstijgend marktaandeel
Deontwikkeling vandeNederlandseagrarische sectorweek in
hetverledenduidelijk afvandie indeEGalsgeheel.Zosteeg
hetproduktievolume vandeNederlandse land-entuinbouw 1)inde
jarenzeventig enhetbeginvande jarentachtigmet gemiddeld
3.5à4%per jaar,hetgeenbeduidend meer isdangemiddeld inde
EG.HetaandeelvanNederland indeEG-produktie namdaardoor toe
van8,9% in1973tot 11,2%in1982.Degroei vanhetaandeelvan
Nederlanddeed zich voorzowelbij"zware"en "lichte"marktordeningsproduktenalsbij"vrije"produkten.Welwaserverschil
inontwikkeling tussendeafzonderlijkeprodukten.Hetmarktaandeelnamvooral toebijmelk,bijvarkensvlees eneierenenbij
bloemenenplanten.Ookvoordekomende jarenkanereenafwijkingoptreden indegroeivandeproduktie inNederlandmetdie
indeEG.Voordeafzonderlijkesectoren zullenwe thanszeerin
hetkortdeafzetperspectieven voordeNederlandse land-entuinbouwbespreken tegendeachtergrond vandebeschouwingen inde
tweevoorgaande paragrafen.Dedooronsverondersteldeafzetperspectievenzijnsamengevat intabel2.1.
Derundveehouderij
Voorwat derundveehouderijbetreftkaneenonderscheidwordengemaakt inmelk-envleesproduktie.Zoalseerder isopgemerkt
staat inhetEG-zuivelbeleidhet terugdringenvandeoverschotproduktiecentraal.Hierbijwordt gestreefd naareenvermindering
vandemelkproduktie per lidstaat.Op basis vandeinBrussel
doordelandbouwministers genomenbesluitenmagwordenverwacht
datdemelkproduktie inNederland indeperiode 1985-1990een
vrijforseverderevermindering zalondergaan.Aangenomenwordt
datdesondankseenzekeregesubsidieerde afzet,ondermeerbijde
exportnaarderdelanden,zalblijvenbestaan.Ookvoordeperiodena1995isverondersteld datde prijsvandemelkniet zover
isgedaald datdemaatregel totcontingentering vandemelkproduktiekanworden ingetrokken,ditnietalleenvanwegedeomvang
vandehuidige structurele onevenwichtigheden indeze sectormaar
ookgeziendegrote technologischemogelijkhedentervergroting
vandeproduktiediezich indemelkveehouderijaftekenen.Aangenomenwordt datdeomvangvandequota geengroteveranderingen
zullenondergaan.Ditbetekent dathet afzetverlies bijdevervangingvanmelkbestanddelenkanwordengecompenseerd doorafzetverruiming elders.Mochtendeafzetperspectieven zichwatgunstigerontwikkelenenopgrond daarvandequoteringwordenversoe-

1) Exclusief snijmais,bloembollen enboomkwekerljprodukten.
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pelddanzouNederland daarvankunnenprofiteren enmisschien
afhankelijk vandeaardvandeaanpassingenvandequota-regeling
welmeer danandere lidstaten.Intabel2.1 isdaarechtergeen
rekeningmeegehouden.

Tabel2.1 Procentuele jaarlijkseontwikkeling vandeafzetmogelijkhedenvoordeNederlandse land-entuinbouw
indeperiode1985-2005 (tentatieve benadering)
Produktietak

Periode
1985-1995

Rundveehouderij
melk enzuivel
rundvlees

1995-2005

-1
0

0
0

Intensieve veehouderij
varkens(vlees)
pluimvee(vlees)
eieren •

1,5
2
-2

1
1,5
-1,5

Akkerbouw
granen
suiker(bieten)
consumptieaardappelen
pootaardappelen
fabrieksaardappelen

0
0
1,5
3
0

0
0
1,5
3
0

Opengrondstuinbouw
bloembollenenbloemen
bomenenplanten
fruit
groenten

1,5
1,5
0
1

1,5
1,5
1
1

Glastuinbouw
groenten
bloemen
potplanten

2,5
2,5
5,5

1,5
2,5
*,5

Totaal

ca. 0,5 à 1

ca.0,5 à 1

Dehuidigevleesproduktie inderundveehouderijkanworden
onderscheiden inproduktie doordemelkveehouderij,destierenmesterijendekalvermesterij.Doordevermindering vandemelkveestapelzaloptermijnhetaantalslachtingenvanmelkkoeien
verminderenenzullenkalverenbeschikbaarkomenvoordemeste-
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rij.Aangenomenwordt datdeomvang vandestierenmesterijgehandhaafd blijft,waardoordedaling vanhetaantal beschikbare
kalveren tenlastekomt vandekalvermesterij.Toch ishetnogde
vraag ofhet aantalslachtingen indekalfsvleessectorsterkzal
verminderen.Geziendekoopkrachtigevraag ingoedeaanwezigeinfra-structuurblijft deteruggangwellicht beperkt.Ditzoudan
echterweleengroterenetto-import vankalverenbetekenen.
Voortswordt verondersteld dathetgeslacht gewicht perdiernog
wat verderzaltoenemen.Tenaanzienvandeproduktie vanschapevlees isaangenomendatdienogeengroei tezienzalgeven.De
mogelijkheden totuitbreiding indezesector zijnechternietal
tegrootgeziendebudgettairekostenvandebetreffendemarktordening,deaangegane invoerverplichtingenendeproduktieomstandighedeninanderedelenvandeGemeenschap.Demogelijkheden
voorhethoudenvanzoogkooienblijvenhiervooralsnog buiten
beschouwing.
De intensieve veehouderij
VerwachtmagwordendatdeafzetmogelijkhedenvoordeProduktenvandeintensieveveehouderijindeEGinhet algemeen
minder zullentoenemendanindeafgelopendecennia.VoorNederland spelenhierbijdannogweer inhet bijzonderdekostprijsverhogendemestwetgeving,hetgeringerwordende concurrentievoordeelbijdevoerprijzenalsgevolgvanhetEG-landbouwbeleid,de
toenemendeziekterisico endeafnemende bevolkingsomvang in
enkelevoorNederland belangrijke exportgebieden eenrol.Ook
voorNederlandwordenderhalvegeringeregroeipercentages voorde
afzetverwacht.Hetafnemendeconcurrentievoordeel indelegpluimveehouderijzalzelfs totgevolgkunnenhebbendatde
exportmogelijkhedenvoor sectorongunstigerworden.
De akkerbouw
Voordeakkerbouwwordt verwacht datdeafzetmogelijkheden
voorgranen,suiker(bieten)enfabrieksaardappelen nauwelijks
zullenveranderen.
Bijdegranenwerkenondermeerdevergroting vanhetvleesverbruik endeeventuele groterebelemmering vande importvan
graansubstitutenvraagverruimend.Hier staanechter tegenoverde
wenselijkheid omzowelindegraansector zelfals indemelkveehouderijdeoverschotten teverminderenendeverdere verbetering
vandevoederconcersie.Persaldoisdaaromuitgegaan vanvrijwel
gelijkblijvendeafzetmogelijkheden.
Zo isereveneensbijsuiker(bieten)verondersteld datgezienhethuidige voorzieningsniveau indeEGendeopmarsvande
zoetstoffendeafzetmogelijkheden niet zullentoenemen.
Geziendeconcurrentiepositie vanaardappelzetmeelworden
ookvoor fabrieksaardappelen geengrotereafzetmogelijkhedenverwacht.Dit isechterwelhetgeval voorconsumptie-enpootaardappelen.Hoeweldebuitenlande concurrentie opdemarkt voor
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consumptie-aardappelenenaardappelproduktenvermoedelijk nogwel
zal toenemenalsgevolg vanhetbeleid totvermindering vande
overschotten indeEGgaanwijervanuit dat deproduktieomstandigheden,deknowhowende infra-structuurinNederland zodanig
zijndatnog eenenigeverdereuitbreiding vandeafzetkanwordengerealiseerd.Ditzelfdegeldt ookvoorpootaardappelenwaarbijondermeermoetwordengedacht aandegroeiendeexportmogelijkhedennaar landenbuitendeEGwaaronder ontwikkelingslanden
eenbelangrijke plaats innemen (Poste.a., 1986).
De tuinbouw
Voordetuinbouwsectoren zijndeafzetperspectievenonder
meergeschat opbasisvandeontwikkeling vanhet toekomstigverbruik perhoofd endeNederlandse concurrentiepositie opdebetreffendeafzetmarkt.Degrondslagvoor dezeschattingvormteen
prognosevoorhet jaar1990(Kortekaase.a., 1987).Dewijze
waarop deschattingvoor deperiode1990-2005heeft plaatsgevondenisvermeld inbijlage1.
Verwachtwordt datzowelvoorprodukten vandeopengrondstuinbouwalsvoorglastuinbouwprodukten deafzetmogelijkheden
verder zullentoenemen.Hierbijziendeafzetperspectieven vande
sierteeltsectoren erwatgunstigeruitdandievoordevoedingssectoren,ditvooraldooreengrotere toeneming vandevraagop
dehuidigeexportmarkt.Andere factorendiezijnbezienbetreffen
deontwikkeling vannieuwemarkten,deontwikkeling vannieuwe
variëteitenendeveranderingen inconcurrentiepositie opdeverschillendemarkten.

2.5 Deontwikkeling vandeproduktiepereenheid oppervlakteen
perdier
Inhetverleden ishetproduktieniveau pereenheidoppervlakteenperdier indeNederlandse land-entuinbouwaanzienlijkgestegen.Ondankshethuidigehogeniveaumagwordenverwacht dat inhetalgemeendezeontwikkeling zichindekomende
decennia zichinbeginselkanvoortzetten.Demogelijkhedendaartiezijnvooreenbelangrijkdeelreedsaanwezig ofineenminof
meergevorderd stadiumvanontwikkeling.Nieuwemogelijkhedenals
gevolgvanondermeerontwikkelingen indebio-technologiezullen
zichongetwijfeld gaanvoordoen.Persector lopendeontwikkelingenvanhetproduktieniveau pereenheidwaarschijnlijkechterwel
uiteen.Intabel2.2 ishiervaneenbeeld geschetst opbasisvan
dethansbeschikbare inzichten (zieookhoofdstuk 3 ) .Infeite
wordt hierbijdusuitgegaanvaneenontwikkeling dieinhetverlengdeligtvandieinvoorgaandedecennia.Deze stijgendeproduktiespereenheid oppervlakteenperdierhebbeninvloedopde
kostprijsontwikkeling endaarmeeopdeafzetmogelijkheden.Inhet
voorgaande ishiereveneensoptentatievewijzealrekeningmee
gehouden.
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Tabel2.2 Procentuele jaarlijkseontwikkelingvandeproduktie
pereenheid oppervlakteenperdler(plaats)
(tentatieve benadering)
Produktietak

Periode
1985-1995

Melkveehouderij
melk perkoe (minimaal)

1,5

1995-2005

1,5

Intensieve veehouderij
varkens(vlees)perdierplaats
pluimvee(vlees)perdierplaats
eierenperdierplaats

1
1
0,5

1
1
0,5

Akkerbouw
granenperha
suiker(bieten)perha
consumptieaardappelen perha
pootaardappelen perha
fabrieksaardappelen

2
1
1.5
1,5
0

2
1
1,5
1,5
1

Opengrondstuinbouw
bloembollenenbloemenperha
bomenenplantenperha
fruitperha
groentenperha

0
0,5
0,5
1,0

0,5
0,5
1,0
0,5

Glastuinbouw
groentenperm2
bloemenperm2
potplanten perm2

2,5
2,0
3,5

1,5
1,5
2,5

Indegevolgdebenadering isdusgeenrekeninggehoudenmet
demogelijke invloed vanhet landbouwbeleid opdeontwikkeling
vandegewas-endierproduktiviteit•Zo ishetbijvoorbeeld denkbaardatbijlagereproduktprijzendestijgingvanhectareopbrengsten tragerverloopt.Onderzoekresultaten omeenschatting
vanhet effectvanhet landbouwbeleid opdeopbrengstenperhectareenperdiertekunnenmakenontbrekenechter.
Voordemelkveehouderijmagwordenverwacht datdemelkproduktieperkoenogaanzienlijkkan toenementerwijlookinde
graslandproduktie nog verbeteringenmogelijk zijndie leidentot
eengrotereenbeterekwaliteit ruwvoerproduktieperhagrasland.
Indeintensieveveehouderijverbetert deproduktie perzogenaamdedierplaatsdoorverbetering vandeworpgrootte,hogeregroelsnelheid endergelijke.Persaldohebbendeze ontwikkelingen
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ondermeer eenverbetering vandevoederconversie totgevolg
waardoordusdevraag naarplantaardige produktenpereenheid
dierlijke produktievermindert.
Ook indeakkerbouwendeopengrondstuinbouw maghoewelde
ziektedruk eenbeperkende factorvormt eenverdere toeneming van
het opbrengstniveauwordenverwacht.Degewassen dieopditmoment eengroot aandeelinhetareaalakkerbouw enopengrondstuinbouwhebbenvormen inhetalgemeenopditbeeld geenuitzondering.Indeglastuinbouwworden tenslotte doorveranderingenin
het teeltproces eveneensbelangrijke vergrotingen vandeproduktiepervierkantemeterverwacht.

2.6 Afzetperspectievenenopbrengstniveaus inrelatiemetde
oppervlakte cultuurgrond
Hetbenodigdeareaal cultuurgrond:eeneerste,theoretische,
benadering
Uitdegegevens overdevoorzieneafzetmogelijkhedenenover
demogelijke opbrengstniveaus perhectare enperdierkanworden
afgeleidmetwelkareaalcultuurgrond deagrarische produktiezou
kunnenwordenvoortgebracht.Het resultaat daarvan isweergegeven
intabel2.3 (zieookbijlage 1). Met nadruk zijernogmaalsop
gewezendat zoweldegegevens overdeafzetperspectieven alsde
gegevens overdeopbrengstniveaus perhectareenperdiereen
tentatiefkarakter dragenzodat ookdegegevens intabel2.3dit
karakterhebbenendaarmeenietalteabsoluut mogenwordenopgevat.Kleineonder-ofoverschattingen inafzetperspectievenof
opbrengstniveaus perhaofperdiermetnamebijproduktiesmet
eenomvangrijke inzetvancultuurgrond kunnen immersalsnelleidentotnoemenswaardige verschillen inhetareaal cultuurgrond
waarmee deproduktiekanwordenvoortgebracht.Indezeparagraaf
zullenderesultaten vandeberekeningenwordenbesproken.In
paragraaf 7wordt vervolgenseenevaluatie vanhet voorafgaande
gegeven.
Uit tabel2.3 blijkt datvoordevoortbrenging vandieproduktiewaarvoor in1995en2005afzetmogelijkhedenaanwezig zijn
met veelminder cultuurgrond kanwordenvolstaan danopditmoment ingebruikis.
Grondgebruik persector
Voordeproduktievandeakkerbouwzouvolgens tabel2.3
overongeveer twintig jaarkunnenworden volstaanmet eencirca
65000hectarekleinerareaalcultuurgrond.Vooraldegraanproduktiezouopeenkleinerareaalkunnenplaatsvinden.Het areaal
hakvruchten zouechternietofnauwelijkskleiner zijndanhet
huidigeareaal;enige teruggang inhetareaal suikerbietenenfabrieksaardappelenwordt tendelegecompenseerd dooreentoeneming
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inhetareaalpootaardappelen.Bijhetareaaloverigegewassenis
uitgegaanvandeveronderstelling datdeafzetmogelijkhedenin
dezelfdemate toenemenalsdehectare-opbrengsten.Gelet ophet
feit dathetareaalhakvruchten verondersteldwordtnietof
slechts ingeringemate tedalenenreeds thansopgrond van
vruchtwisselingseisen eneisen tenaanzienvandebodemgezondheid
sprakeisvaneen (te)nauwbouwplanzoudeakkerbouwookinde
toekomst overeenvrijwelongewijzigd areaalcultuurgrond moeten
kunnenbeschikken.Indeze benadering zoudatbetekenendatook
braakliggende grondenofgrasland indevruchtwisslingwordenbetrokken.

Tabel2.3 Oppervlakte cultuurgrond naargebruik in1000haen
procentuelemutatiestenopzichtevan1985inde
periode 1985-2005,zonderrekening tehoudenmet
aanpassingen inhetgrondgebruikx1000ha(tentatieve benadering)
1985

1995

2005

1344.1

1057.0

922.1

Akkerbouw 1)
w.v.granen
suikerbieten
cons.aard.
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
overige 1)

558.9
183.6
130.5
74.7
34.0
60.2
75.8

528.4
150.0
118.0
74.7
39.8
.60.2
75.8

493.9
122.6
106.7
74.7
44.0
54.5
75.8

Opengrondstuinbouw
w.v. bloembollen/bloem.
boomkwek/v.plant
fruit
groenten
tuinbouwzaden

102.1
16.7

104.3
19.4

109.8
21.4

Gebruik
Grasland envoedergew.

Glastuinbouw
w.v.groenten
bloemkwekerij
potplanten
overige
Totaal2)
1)
2)
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Inclusief zaai-uien.
Exclusief braakland.

6.6

7.3

8.1

23.3
53.4

22.2
53.4

22.2
56.1

2.0

2.0

2.0

9.0
4.6
3.6
0.7
0.1

9.4
4.6
3.8
0.8
0.2

10.1

2014.1

1699.1

1535.9

4.6
4.2
1.0
0.2

InNederland ishetgrootstedeelvanhetareaalcultuurgrond ingebruikalsgrasland envoordeproduktievanvoedergewassen endit inhoofdzaak tenbehoevevandemelkveehouderij.
Wanneerwealleenlettenopdezeproduktlesector danzoubijde
aangehoudenafzetperspectievenendegroteremelkproduktie per
melkkoemeteenaanzienlijkkleinerareaalgrasland envoedergewassenkunnenwordenvolstaanalsin1985.Hierbijisdannog
geenrekeninggehoudenmet eeneventuele verderestijging vande
ruwvoerproduktie perhectare.Zozoueenstijging vandenettoVEM produktieperhectaregrasland envoedergewassenmet1%per
hectare toteenbelangrijkeverderedaling vanhet areaalvoorde
melkproduktie leiden.Alsgevolgvandekleinerwordendemelkveestapeldaaltookdedaaruitbeschikbaarkomendehoeveelheid rundvlees.Zoalseerdergezegd isbijdezeberekening noggeenrekeninggehoudenmet eengrotereproduktievanvleesopbasisvan
zoogkooien.
Voordeglastuinbouwmaarvooralvoordeopengrondstuinbouw
wordt verwacht dateengroterareaalnodig zalzijnomdeextra
produktie tekunnenvoortbrengen.Persaldozoudezetoeneming
vanhetareaalgerealiseerdworden dooreenvermindering inhet
areaalgrasland envoedergewassen.
Voordeontwikkeling opregionaalenbedrijfsniveauzijverwezennaardehoofdstukken3en4.

2.7 Naderebeschouwingoverdeontwikkeling vanhetagrarisch
grondgebruik
Aanpassingennodig
Indevoorgaandebespreking overhethuidigeareaalcultuurgrond endeomvangvanhetareaaldat isafgestemd opthansvoorzienbareafzetperspectieven enmogelijkeopbrengstniveaus per
hectareenperdierisvoorbijgegaan aandeonttrekkingvancultuurgrondaandelandbouwtenbehoevevannietagrarischebestemmingen.Opgrondvandeontwikkelingen indeafgelopendecennia,
waarbijzichoverigens Inditopzichtvrijgrote schommelingen
hebbenvoorgedaanenrekeninghoudendemetnogenigevergroting
vanhetareaalcultuurgrond metname inZuidelijkFlevoland zou
degemiddelde jaarlijksevermindering inhetareaal cultuurgrond
op5000hectaregesteld kunnenworden.Vooreenperiodevantwintig jaarzouhetdanintotaalomcirca100.000hectaregaandie
aandelandbouwwordtonttrokken,enwaarmee dushet beschikbare
areaalcultuurgrondwordt verkleind.
Hetverschiltussenhetdanbeschikbare areaalcultuurgrond
enhetareaalcultuurgrondwaarmeeopbasisvandeaangehouden
uitgangspunten deproduktie zoukunnenwordenvoortgebrachtbedraagt dan300.000à400.000hectare.Inhet bijzonderdoetdit
verschil zichdannogweer voorInde (rund)veehouderij.Deomvang vanditverschilgeeft eenindicatie voordematewaarinde
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toekomstigeontwikkelingenanderszullenmoetenverlopendandie
waarvan inhet voorgaande isuitgegaan.Inkwalitatieve zinkunnenhieroverdevolgende opmerkingenwordengemaaktGeringerebenuttingsmogelijkhedenvanagrarischegronden
verhoudingsgewijslagereprijzenvooragrarischeproduktenkunnen
leiden totlageregrondprijzen.Alsgevolghiervan zoudeonttrekkingvangrondaande landbouwwat groterkunnenzijndanis
aangenomen.Deomvangvanditeffect isvermoedelijkbeperkt,
ondermeervanwegedekleinschalige structuur vandeNederlandse
landbouwwaardoor slechtsverspreid kleinerehoeveelhedengrond
bijbedrijfsbeëindiging beschikbaarkomenenookdeoverblijvende
bedrijven invelegevallenbehoeftezullenhebbenaanbedrijfsvergroting.Bovendienneemtwaarschijnlijkdooreenverlagingvan
degrondprijzendeniet-agrarische vraagnaargrond inverhouding
totdebetreffendeoppervlakte slechts inbeperktematetoe.De
hiervoorgenoemdeoppervlaktevan300.000à400.000hectarebljft
vermoedelijk grotendeels indelandbouwaangewend.Ditbetekent
datofdeproduktieperhectare lagerzal liggenen/ofdeafzetmogelijkheden sterkerzullenstijgenen/ofhetaandeelvan
Nederlands voerindevoedervoorziening groterzal zijndanis
aangenomen.
Lagere produktieperhectareofgrotereafzet
Eenverlagingvandeproduktie perhectarekanhetgevolg
zijnvanuiteenlopende ontwikkelingen.Indeeersteplaatskande
vraagnaar "alternatief"geproduceerde produkten,waarvandeopbrengstenperhectareveelalbelangrijk lagerliggen,belangrijk
toenemen.Inditverbandkanookwordengedachtaaneengrotere
nadrukopkwaliteitsprodukten.Indetweedeplaatszoudebelangstellingonderagrariërsvoorgebruiksvormenalsbijvoorbeeld in
de "relatienota-landbouw" sterkkunnengroeien.De budgettaire
uitgavenvoordeoverheid zoudendaarbijperhectaregeziendoor
deinzekerezinrelatief overvloedige beschikbaarheid vangrond
wellichtkunnendalen.Indederde plaatskandoorveranderingIn
prijsverhoudingenengebrekaanandere produktiemogelijkheden een
extensivering vanhetgrondgebruik aantrekkelijkworden.Gezien
vooralsnog noggeensterkegroeiwordt voorzien indevraagnaar
"alternatieve"produktenendebudgettairemiddelenvoor"relatienota-landbouw" endergelijke beperkt zijnlijkt delaatstgenoemdeontwikkelingsrichting demeest belangrijke tezijn.
Vaneensterkere toeneming vandeafzetmogelijkhedendande
veronderstelde zousprakekunnenzijnwanneer doorlagereprijzen
vooragrarischeproduktengecombineerd metentechnischeontwikkelingenindelandbouwenindeverwerkende industrienieuwe
marktenbuitendeveevoeder-envoedingsmiddelensector kunnen
wordengecreëerd.Wanneerhet onderzoek indeze richtingwordt
geïntensiveerd,hetgeenthanshetgevalis,danishetmogelijk
datzichoplangere termijnmeerafzetmogelijkhedenzullenvoor-
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doen.Zoalseerder isopgemerkt ishiermee indegevolgdebenaderingvanwegehetopditmomentontbrekenvaneenduidelijk
perspectief geenrekeninggehouden.
Substitutiemogelijkheden
Voorwatbetreftdevergroting vanhetaandeelvaninNederlandgeproduceerd voer indevoedervoorziening kanaanhet volgendewordengedacht.Indeeersteplaatskanditbetreffeneen
vervangingvangeïmporteerd ruwvoerdoorzelfgeproduceerd ruwvoer.Geziendebescheidenomvangvandeimportenvanruwvoermag
hiervangeengroot effectwordenverwacht.Welkanopregionaal
niveauenopbedrijfsniveaueenvermindering indeaankoopvan
ruwvoer leidentotsubstantiëlewijzigingen (ziedehoofdstukken
3 en4 ) .
Indetweedeplaatskanwordengewezenopdesterkeafhankelijkheid vanNederland vandeinvoer vankrachtvoergrondstoffen.
Voorveehouderijbedrijvenzouhet intoenemendemate interessant
kunnenwordeninsterkerematekrachtvoergrondstoffenzelfte
produceren.Voordezandgebiedenmet veelintensieve-veehouderlj
doet zichdaarbijhetprobleemvoordatdanminderdierlijkemest
kanwordenafgezet terwijlindeveenweidegebieden degrond voor
deproduktie vankrachtvoergrondstoffennietgeschikt is.Deze
mogelijkheid zoudaardoorvooralvoordeveehouder!jgebiedenop
dekleigrondenen,geziendemestproblematiek,inminderemate
voordezangebiedenvanbetekeniskunnenzijn.Voorzoverdit
overigens leidt toteenvervanging vandeimport vangrondstoffen
uitanderelidstatendanwordenpersaldode overschotproblemen
vandeEGvergroot.
Indederdeplaatskanwordengedacht aaneenvervangingvan
krachtvoerdoorruwvoer.Voorwatbetreftde intensieveveehouderijkandaarbijmetnamewordengedacht aanhet gebruikvan
corn-cob-mix alsvarkensvoer.Voorwaarde isdanweldatdeprijs-verhouding tussensnijmaisenkrachtvoergrondstoffenbelangrijk
wijzigt tennadelevansnijmaisendekwaliteit vanhetlaatstgenoemdeproduktwordt verbeterd.Eendergelijke ontwikkeling lijkt
enig perspectief tekunnenhebbenwanneer deaankoopvansnijmais
doorderundveehouderijvermindert endeverbouwvansnijmais
doordegroteremogelijkheden voorafzetvandierlijkemesteen
aantrekkelijkgewasblijft.Voorwatderundveehouderijbetreft
gaathetdanomdevraag ofdeopnamevandroge stofuit ruwvoer
zoukunnenwordenvergroot metname indemelkveehouderij,dit
tenkostevandieuitkrachtvoer.Inhetalgemeenwordt ervan
uitgegaandatbijeenlagemelkproduktieperkoeeenverhoging
vandeproduktiekanwordenbereiktmet eengroter verbruik van
ruwvoer.Naarmate echterdeproduktieperkoehoger ismoeteen
verdere stijgingvandeproduktie intoenemendematewordengerealiseerd dooreengroterkrachtvoerverbruik.Bijhogemelkprodukties perkoekaneenverdereopvoering vandemelkproduktie
zelfs leidentoteenbeperkteverdringing vanruwvoer inhetvoe31

derrantsoendoorkrachtvoer.Wellicht echter datertochmogelijkhedenzijnomhethuidigeverbruikvandrogestofuitruwvoer
perkoebijeenstijgendemelkproduktie perdier tevergroten.
Ookdannogmagwordenverwacht dathet verbruikvandrogestof
uit ruwvoerperkgmelknietzaltoenemenenwaarschijnlijkverder,zijhet trager,zalafnemen.Vooreendergelijkevergroting
vanhet ruwvoerverbruik ishetvermoedelijkwelnoodzakelijkdat
het ruwvoer vanhogekwaliteit is.Dit laatstehoudtvooralsnog
ineenintensievebedrijfsvoeringmet eenhogeproduktie perhectare.Ookdezeontwikkelingen leverenuiteraard geenbijdrageaan
deverminderingvanhetoverschotprobleem indegraansector,in
tegendeelzelfs.
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3. Toekomstige agrarische bedrijfssystemen

3.1 Inleiding
Indithoofdstukwordt eenschetsinhoofdlijnengegevenvan
deteverwachtenontwikkeling vandeagrarischebedrijfssystemen
inNederland.Denadruk ligthierbijopderundveehouderijenop
deintensieve-veehouderijopdeakkerbouw enopdevaaknauw
hiermee verbondenopengrondstuinbouw.Bijelkvandeonderscheidenbedrijfssystemenwordt ingegaanopontwikkelingen inde
produktie-omvang enindebedrijfsvoering.Inrelatiehiermee
komen ookmilieufactoren,welzijnsaspectenenruimtelijkeaspectenaandeorde.Inhetbijzonderwordt aandacht geschonkenaan
aardenintensiteit vanhetgrondgebruik enaanderegionale
verschillendieerindit opzichtbestaan.

3.2 Melkveehouderij
3.2.1 Produktie-omvang
Deproduktie-omvang vandemelkveehouderijhangtafvande
maatregelendieinEG-verbandwordengenomen.Zoalsinhoofdstuk
2 isaangegevenwordt uitgegaanvandeveronderstelling datde
quoteringsregeling zalwordengehandhaafd.Voortswerddaaraangenomendatde jongstebesluiten totverlagingvandemelkquota
voldoendezijnomdezuiveloverschotten binnenaanvaardbaregrenzentehouden,zodatgeenverdergaande produktiebeperking meer
nodig is.Ditbetekent datdeNederlandsemelkproduktieverlaagd
zalwordenvan12miljoentontotongeveer 11miljoen tonenvervolgensopditverlaagdepeilgehandhaafd kanblijven.
Demelkgiftperkoezalvoorlopig blijvenstijgenmetgemiddeld1,5%perjaar,welkstijgingspercentageookdeafgelopen
tien jaarwerdbereikt.Doorontwikkelingen indebiotechnologie
(embryotransplantatie,embryosplitsing,sexenvanembryo's,invitrobevruchting etc.)zoudit stijgingspercentagezelfsiets
hogeruitkunnenvallen,evenalsdoorde produktieverhogende
invloed vanhetgebruikvanbedrijfsbegeleidingssystemenenhet
gebruik vanmelkrobots.
Demelkgift perkoekannogextraopgevoerdwordendoorhet
gebruik vansomatotropine,een recombinant-rundergroeihormoon.
Zonder toepassing vansomatotropinekandemelkgiftperkoein
het jaar2005totongeveer7000à7500kg zijngestegenenmet
somatotropine toteennogietshogerniveau.Dekansdatsomatotropine zalmogenworden toegepast,wordt momenteelechterniet
grootgeacht.
Bijeenquotumvan11miljoen tonmelk eneenmelkgift van
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7000kgperkoezaldemelkveestapelbijna 1,6 miljoenmelkkoeien
omvattenenbij7500kgperkoebijna1,5miljoenkoeien.Ditbetekent eendalingvanhetaantal stuksmelkveemet ruim30%respectievelijk 35%tenopzichtevanhetaantalvolgens demeitellingvan1986 (2,3miljoenmelkkoeien).
3.2.2 Welzijnsaspecten
Welzijnsaspectengaanwellicht indetoekomst eengrotere
rolspelenindemelkveehouderij.De introductievanmelkrobots
lijkt inprincipenadelig tezijnvoorhetwelzijnvanhetmelkvee.Demelkkoeienmoetenimmersmeerderekerenperetmaalworden
gemolken,waardoor dekoeienvoortdurend indenabijheid vandeze
melkrobotsmoetenzijn.Bijzo'nsysteempastbeweidingdanook
mindergoed.Hoogstenskanmendenkenaaneenstandweide vlakbij
destal,waarindekoeienbijvoorbeeld tweemaalperdagenige
urenkunnenverblijven.Hetgaatdanechtermeeromeen
uitloopmogelijkheiddanomeenmogelijkheid omversgrasopte
nemen.Dezeuitloopmogelijkheid isnietalleengunstig voorde
gezondheid vandekoeien,maarmaakt ookdebezwaren tegen
melkrobotsuithetoogpunt vanwelzijnderdierenkleiner.Er
zijnzelfsplannenomookverplaatsbaremelkrobots teontwerpen,
waardoor normalebeweidingmogelijk blijft.Indatgevalzouhet
welzijnderdierenzelfsbeterkunnenzijndaningevalvaneen
systeem zondermelkrobots.
De toedieningvanbovinesomatotropine(BST)roept indiversekringenbezwarenop,zowelbijoverheidsinstanties alsbij
consumentenorganisaties.Ditpreparaat ismomenteeldanooknog
verboden,maardevraag isofhetverbod tochnietzalworden
opgeheven,omdatBSTgeheelafgebrokenwordt indekoeengeen
residuenachterlaat.Anderzijdszullende consumentenorganisaties
zichwellichtheftig blijvenverzetten tegenhetgebruikvanBST.
VoortshangthetgebruikvanBSTafvandebedrijfseconomischevoordelen.Opditmomentwordt nogonderzoek verrichtnaar
debedrijfseconomischeaspectenvanBST.Eendefinitief antwoord
zalevenwelnogenige jarenopzichlatenwachten,omdatmetname
deinvloed opdelevensduur,degezondheid endevruchtbaarheid
vandekoeiennog indepraktijkmoetwordenonderzocht.De
eersteonderzoeksresultatenwijzeneropdatBSTslechtsaantrekkelijk isvoorbedrijvenmeteenhogeveebezetting perha,dus
voor intensievebedrijven.Opextensievebedrijvenzonderalternatieveaanwendingsmogelijkhedenvoorovertollig gewordengrasland lijktdetoepassing vanBSTdaarentegennietrendabel.
3.2.3 Bedrijfsvoering
De stijgingvandemelkproduktie perkoeendedaarmeegepaard gaande inkrimping vandemelkveestapel heeftuiteraard ook
gevolgenvoordebedrijfsvoering.
De inkrimpingvandemelkveestapel bijeengelijkblijvende
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bedrijfsoppervlaktezalertoe leldendatperkoe steedsmeerruwvoervaneigenbedrijfbeschikbaarkomt-Aangezien ruwvoervan
eigenbedrijfnogaltijdhetgoedkoopstevoeroplevert,zaldan
ookgetrachtwordenzoveelmogelijk ruwvoervaneigenbedrijfte
winnenenzoveelmogelijk ruwvoeraanhetmelkvee teverstrekken.
Zo'nhogereruwvoerafnamezal totgevolghebbendatdeoptimale
melkgift perkoe (datwilzeggendemelkgift diehethoogsteinkomenoplevertbijhetgegevenmelkquotum)zalverschuivennaar
eenlagerniveau.Het isdaaromniet teverwachtendat indeverdere toekomstdemelkgift perkoe verboven7000à7500kgzal
komen,ookalzijnertechnischgezienmogelijkhedentoteenveel
hogereproduktie.Teneindeeenoptimalemelkgift tebereikenmet
veelruwvoer zullenaandekwaliteit vanhet ruwvoersteeds
hogereeisenwordengesteld.Onderzoek vanhetIMAGteWageningen
heeft reedsaangetoond dathetmogelijk isbinnen24uurprima
voordroogkuil temaken,aldannietmetgebruikvaneentoevoegmiddel.Kwaliteitsverlieswordt zodoende tot eenminimumbeperkt.
Verwachtwordtdaaromdatgraskuilbelangrijkzalblijveninhet
voederrantsoenvanmelkvee,nietalleendoordehogekwaliteit
maarookdoorde langvezellgestructuurdienoodzakelijk isvoor
eengoedepenswerking.
Naast graskuilzalingekuilde snijmais eenbelangrijkerol
blijvenspeleninhetvoederrantsoen,behalve Indeveenweidegebieden.Eennadeelvansnijmaisismomenteelnogdematigevoederwaarde.Deveredelingvansnijmais isnogsteedsgegaaninde
richtingvanhetkwekenvanrassendieinNederland eenhoge
kwantitatieve opbrengst leveren.Verbetering vandevoederwaarde
isdaarbijachtergebleven.Hoeweldemogelijkheid totenigeverbetering vandevoederkwaliteit grootmoetwordengeacht,zalhet
waarschijnlijk nietgellikkeneenkwaliteit teverkrijgendie
halverwegedehuidige voederwaarde vansnijmais envoordroogkuil
ligt.Datzouminstensnoodzakelijk zijnomopgroteschaal snijmais tevoerenzonderdatvoordroogkuilnognodig is.Vandaarde
verwachting datsnijmaishoofdzakelijknaast voordroogkuilgevoerd zalblijvenworden.
Hetgebruikvanandereruwvoeders inhetvoederrantsoenvan
melkveewordtnogniethoogaangeslagen.Luzerne zoubijvoorbeeld
aantrekkelijkkunnenzijningebiedenwaarweinig ofgeenstikstofgestrooidmagworden,maarluzernelaatzichmoeilijkinkuilenendeopbrengst Islaag Invergelijking totsnijmais.
Bijverbetering vandevoederkwaliteit zaldehoeveelheid
ruwvoer perkoe (voordroogkuil ensnijmais)nogverderkunnen
toenemen,ondankseenverdere stijging vandemelkgiftperkoe.
Deze toeneming isthansreedswaarneembaar alsgevolgvande
inkrimpingvandemelkveestapel,waardoormeerruwvoerperkoe
beschikbaarkomt.
Verwachtwordtdat indetoekomst perkoeperdagmaximaal
12kgdroge stofuitruwvoerzalkunnenwordenopgenomen inde
stalperiode.Ditbetekent bijvoorbeeld datdeoptimaleveebezetting perhadaalt enderhalvemindergauwsprake zalzijnvan
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een "overschot"aan land.Bij9kg drogestofuitruwvoerinhet
winterrantsoen isdeoptimaleveedichtheid bij400Nbijvoorbeeld
2,35 gveperhabij5500kgmelkperkoeen2,20 gveperhabij
12kgdrogestofuitruwvoerperkoeperstaldag.Bijeenmelkproduktievan7500kgbedraagt deoptimaleveedichtheid danrespectievelijk 2,10en1,95 gveperha.Hierbijisdannoggeen
rekeninggehoudenmeteenmogelijkeverdere stijgingvandegrasproduktieperhaalsgevolgvanproduktiviteitsverbetering.Indiendatwelwordtgedaanzaldeoptimaleveedichtheid bijvoorbeeld 10à20%hogerkunnenzijninhet jaar2005.
Deautomatisering zalsteedsbelangrijkerworden indemelkveehouderij.Allerleibedrijfsbegeleidingssytemenzullenverder
ontwikkeld entoegepastworden,waardoor demelkveehouderbelangrijkehulpmiddelenheeftbijzijnbedrijfsbeheer.Doorsnelte
reagerenopsignalenen/ofafwijkingenkandemelkveehouder beter
degangvanzaken indehandhouden,waardooreventuele schade
zoveelmogelijkkanwordenbeperkt ofvoorkomen.
Ingrijpend voordegehelebedrijfsvoeringzalvooraldeintroductievandemelkrobot zijn.Nogonzeker ishoegrootde
minimale omvangvaneenmelkveestapelmoet zijnomeenmelkrobot
rendabeltedoenzijn.Alsdezeminimale omvangwordt gesteldop
70melkkoeien,danvoldoet inhet jaar2005ongeveer35%vande
bedrijvenmet50%vandetotaleNederlandsemelkveestapelaan
dezenorm,indienersprake isvaneenrelatief hoogpercentage
(5%per jaar)bedrijvendatdemelkveehouderijbeëindigt ende
melkgift perkoegemiddeld 7500kgbedraagt.Eengeringerbe'ëindigingspercentage eneendaardoorongunstigerbedrijfsgroottestructuur isevenwelnietuitgesloten.Hieruitkandeconclusie
wordengetrokkendateenbelangrijk deelvandemelkveebedrijven
geengebruik zalkunnenmakenvanmelkrobots.Dezebedrijvenzullendehuidigewijzevanmelkenenbeweidinghandhaven.Daarentegenzullenvooraldegroterebedrijvenoverschakelen opeensysteemmetmelkrobots,hoewelniet teverwachten isdatalledaarvoor inaanmerkingkomende bedrijveneenmelkrobot zullenaanschaffenzolangdeinvesteringen zohoogblijvenals thanshet
gevalis.
Hetgevolg zalzijndatkleinerebedrijven indetoekomst
gekenmerktwordendooreentamelijkextensief grondgebruikvoor
melkgevendekoeien,metbeweiding indezomereneenrelatief
lagemelkgift perkoe.Ook thanswordendebedrijvenmetkleinere
veestapelsgekenmerkt dooreenlageremelkgift perkoeeneen
lagereveebezetting perhadandegroterebedrijven.
Degroterebedrijven zullendaarentegen inoverwegendemate
gekenmerktwordendooreenintensiever grondgebruikeneenhogere
melkgiftperkoe.Deverschillentussenkleinereengroterebedrijvenwordenwellicht noggroterdanthansreedshetgevalis
doordegedeeltelijke toepassingvanmelkrobotsopdegrotere
bedrijvenendegroteremogelijkheidenommelkquota tekopen.
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Groterebedrijvenzijngemiddeld immersrendabelerdankleinere
bedrijven,waardoor groterebedrijvenookmeerzullenkunnen
betalenvoorgrondmetmelkquota.
3.2.4 Mestproblematiek
Door inkrimping vandemelkveestapel zaldemelkveebezetting
perhagrasland envoedergewassen steedslagerworden.Hetaantal
gespecialiseerdemelkveebedrijvenmet eenmestoverschot neemt
zodoendevoortdurendaf.
Inverbandmethetuitrijverbod gedurende eendeelvande
stalperiodemoetendemeestemelkveehoudersechterwelzorgen
vooreengrotereopslagcapaciteit voormest,hetgeenextrainvesteringenmetzichbrengt.Erwordt evenwelnietverwachtdat
hierdoorveelmelkveehouders infinanciële problemen zullen
komen.
3.2.5 Ruimtelijke aspecten
Demelkveehouderijzalgrondgebonden blijven.Mitsvanhoge
kwaliteit,zalzoveelmogelijk ruwvoeraanhetmelkveeworden
verstrekt.Voorzoverergeenbeweidingmeer plaatsheeft (melkrobots),zaltochruwvoerinverseengeconserveerdevormworden
gegeven.Inklei-enzandgebiedenzalhet ruwvoer voornamelijk
bestaanuit graslandprodukten ensnijmaiseninveenweidegebieden
alleenuitgraslandprodukten.
Indeveenweidegebieden zijnervrijwelgeenalternatieven
voorhetgrasland datovertolligwordt doordedalendeveebezettingperha.Veengrond isimmersalleengeschikt voorgrasland,
zodatalternatieven zoudenmoetenbestaanuithethoudenvan
schapen,mestvee,jongveeofzoogkoeien.Indiendezealternatieven financieelweinig aantrekkelijk zijn,zoudemelkveehouder
kunnennagaanofeenextensievergraslandgebruik doormiddelvan
eenlagerestikstofgiftwellicht voordeligeris.
Voorhetmelkvee dienthetgraslandgebruikwel intensief te
blijvenomeenhogekwaliteit grasenvoordroogkuil teverkrijgen.Ditbetekentdatalleenhetgrasland voor jongveeendroogstaandekoeienextensief geëxploiteerd kanwordendoormiddelvan
eenlagestikstofgift,omdat dekwaliteit ruwvoer voordezedierenminderhoogbehoeft tezijn.Bedrijven indeveenweidegebiedenzijndanookinprincipeuitstekend geschikt omeendeel
vandegrond tevens tebestemmenvoornatuur-en landschapsbeheer
doormiddelvanhetafsluitenvanbeheersovereenkomsten.
Grond inklei-enzandgebieden iswelgeschikt vooralternatievegewassen,maardevraagisofdaartoe rendabelemogelijkhedenbestaan,gezienookhet relatieve overschot aanakkerbouwgewassen.Opdeze grondeniseventueelookhoutteeltmogelijk,
indiendatfinancieelaantrekkelijkmocht zijn.Bijhetontbreken
vanalternatieve gebruiksmogelijkhedenmoet dezelfde ontwikkeling
verwachtwordenalsgenoemd bijdeveenweidegronden.
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Geziendemogelijke tweedeling tussenkleine,extensievere
melkveebedrijvenengrotere,intensieveremelkveebedrijven,moet
worden verwacht datvooralopdekleinerebedrijvenzichmogelijkhedenzullenvoordoenvoormeeraandacht voornatuur-en
landschapsbeheer envoorrecreatie.
Daarnaast isersprakevangrote regionaleverschillen in
veebezetting perha.Inbijlage2staatvermeld hoeveelkoeien
perhaervolgensdeMeitelling van1986waren inde119doorhet
CBSonderscheidengebieden.Uitdezebijlagekaneenoverzicht
wordenafgeleid,zoalsweergegeven intabel3.1
Tabel3.1 Verdeling vandelandbouwgebiedennaarmelkveedichtheid enhetaandeelvandezegebieden indemelkveestapel in1986
Koeienperhagrasland en
snijmais (gemiddeld per
gebied)

PercentagevantotaleNederlandsemelkveestapelindie
gebieden

minderdan 1,50
1,50
- 1,60
1,60
- 1,70
1,70
- 1,80
1,80
- 1,90
1,90
- 2,00
2 , 0 0 en meer

5
9
7
7
23
30
19

Bron:Berekend uitCBS-landbouwtelling1986.

Bijeengemiddelde jongveebezetting van0,3 gvepermelkkoe
isdeoptimale veebezetting perhabij5500kgmelken9kgdroge
stofuitruwvoer inhet stalrantsoenopditmoment 2,35 :1,3=
1,80melkkoeien perhaenbij12kgdroge stofongeveer 1,7melkkoeienperha.Uitvoorgaand overzicht blijkt dat21%vande
melkveestapelvoorkomt ingebiedendiegemiddeld minderdan 1,7
melkkoeien perhahebben.Ditwil zeggendat21%vandemelkveestapelvoorkomt ingebiedenwaardeveebezetting lager isdanbij
eenoptimale stikstofgift van400Nperhaopklei- enzandgrond
en300Nopveengrondmogelijk zouzijn,mitsdekwaliteit vande
grond,deverkavelingssituatie,degrondwaterstand e.d-geen
belemmering vormenvooreenoptimaalgebruikvandegrond.Landelijk gezienbestaat devolgendesituatie in1986:
Ha grasland
Ha snijmais
Totaal beschikbaar
Benodigd voormestveeenschapen
Beschikbaarvoormelkveestapel
Aantalmelkkoeien
Gemiddeld perha
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1.142.000ha
196.300ha
1.338.300ha
86.900ha
1.251.400ha
2.288.500 stuks
1,83 melkkoeien

Geziendezegemiddeldeveedichtheid inNederland van 1,83
melkkoeienperha,degemiddeld lagerdanoptimale stikstofgift,
denietaltijdoptimalecultuurtechnische omstandigheden endeop
veelbedrijvenvoorkomendeminderefficiënte graslandbenutting,
voederwinning envoedering,moetgeconcludeerdwordendatgemiddeld inNederland noggeen9kgdroge stofuit ruwvoerwordt
gevoerd perkoeperstaldag.Gemiddeldkandanooknognietvan
een (relatief)grondoverschot gesprokenworden indemelkveehouderij.Regionaalgezienisechter ineenaantalgebiedenwel
sprake vaneentamelijk extensieve bedrijfsvoering,maarveelal
isdaarsprakevanrelatiefongunstigeomstandigheden.
Deverwachte inkrimpingvandemelkveestapelmet 30à35%
tothet jaar2005heeftuiteraard grotegevolgenvoordeintensiteitvanhetgrondgebruik.Voor deberekening vande landelijke
situatie inhet jaar2005zalzowelwordenuitgegaanvaneen
gemiddeldemelkgiftperkoevan7000kg alsvan7500kg,zodatde
melkveestapelmet respectievelijk30en35%zalmoetenworden
ingekrompen tenopzichtevan1986.
Voordeberekening vandeintensiteit vanhet grondgebruik
inhet jaar2005wordt voortsuitgegaan vaneendalingvande
oppervlaktegrasland ensnijmaismet3500haper jaar,ofwelmet
66.500ha tothet jaar2005.Tenslottewordt verondersteld datde
benodigde oppervlaktevoormestveeenschapen toezalnemenvan
86.900ha tot100.000ha,vooralalsgevolg vaneengrotereschapenstapel.De landelijke situatie inhet jaar2005isdanals
volgt bijeenmelkgift perkoevanrespectievelijk 7000en7500
kg:
7000kgmelk 7500kgmelk
Hagrasland ensnijmais
Habenodigd voormestveeenschapen
Habeschikbaarvoormelkvee

1.271.800
100.000
1.171.800

1.271.800
100.000
1.171.800

Aantalmelkkoeien inNederland
Aantalmelkkoeienperhagrasland
ensnijmais

1.571.000

1.467.000

1,34

1,25

Uitdezeberekeningblijkt datdegemiddelde veebezetting
perhadaaltvan1,83 melkkoeien in1986tot respectievelijk 1,34
bijeenmelkproduktievan7000kgen1,25 bijeenmelkgiftvan
7500kg perkoe,hetgeeneendalingbetekent vanresp.27en32%.
Dezemelkveebezetting inhet jaar2005ligtbenedendeoptimaleveebezetting.Volgensbijlage3bedraagt deoptimaleveebezettingbijeenruwvoeropnamevan12kgdrogestofperkoeper
staldag 1,54melkkoeienperhabijeenmelkgift van7000kgen
1,50melkkoeien perhabij7500kgmelk perkoe.
Teneinde inhet jaar2005nietonderdeoptimalemelkveebezetting perha tezakkenwegensde teverwachten inkrimping van
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demelkveestapel,zou thansdemelkvsedichtheidminimaal2,10per
hamoetenzijnbijeenmelkgift van7000kg en2,20perhabij
eenmelkgift van7500kgperkoe.Aandezeeisvoldoet slechts
eenbeperktaantalgebieden.
Meerdan2,20melkkoeienperhahebben thansdevolgendegebieden:Wieringermeerpolder (NH),Geestmerambacht (NH),DeVenen
(ZH),Rijnland (ZH),Land vanGoudaenWoerden (ZH),Noordoostpolder (Fl)enSt.Philipsland (Z).Tussen2,10en2,20melkkoeien perhahebbendegebieden:Krimpenerwaard (ZH), Alblasserwaard (ZH)enZ.IJsselmeerpolders (Fl).
Indepraktijk dientechterrekenig tewordengehoudenmet
eenminderdoelmatig gebruikvanruwvoerenmindergunstigenatuurlijkeencultuurtechnische omstandigheden,waardoordevereisteveedichtheid lagerligtdanhethiervoorgenoemdeniveau
van2,10resp.2,20melkkoeienperha.VolgensdeLandinrichtingsdienst iserinNederland sprakevanopbrengstdepressies,
dievangebied totgebiedvariëren tussen10en24%.Gemiddeld
kanuitgegaanwordenvanopbrengstdepressies vanongeveer20%.
Ditbetekentdat in2005passprake isvaneenrelatief overschot
aangrondalsthansdeveedichtheid ligtbeneden 1,70 melkkoeien
perha bijeenmelkgiftvan7000kgperhaenbeneden1,80melkkoeienperhabij7500kgmelkperkoe.
Inbijlage2isvermeldwelke gebiedengemiddeld beneden
dezegrenzenliggen.Minderdan1,70 melkkoeien perhahebben
vrijweldegeheleprovinciesDrenthe,Zeeland enLimburg,alsmede
aanmerkelijke delenvanGroningen,Gelderland enNoord-Holland.
Indezegebiedenkomt27%vandeoppervlakte grasland envoedergewassenvoorenhieropwordt21%vandeNederlandsemelkveestapelgehouden.
Bijeenondergrens van1,80melkkoeienperhakomterbijde
bovengenoemde gebiedennogeenaantal bij,dieeenveedichtheid
hebben tussen1,70 en1,80melkkoeienperha (ziebijlage 2). Dit
betreft 7%vandeoppervlaktegrasland envoedergewassen en7%
vandeNederlandsemelkveestapel.Onderdeze laatstegrensvan
1,80 melkkoeienperhavallenderhalvegebiedenmet intotaal34%
vandeoppervlaktegrasland envoedergewassen inNederland en28%
vandeNederlandsemelkveestapel.
Indezeberekeningen isgeenrekening gehoudenmeteenmogelijkeverderestijgingvandegraslandproduktie alsgevolgvan
produktiviteitsverbetering.Mocht deze produktiviteitsverbetering
gerealiseerdwordendanstijgtdeoptimalemelkveebezetting,
waardoor ineengrotergebied sprake zalzijnvaneenrelatief
overschot aangrasland envoedergewassen.
Eenminderdanoptimale veebezettingwilnogniet zeggendat
ereenoverschot isaangrond.Hetwilalleenzeggendatermeer
melkveegehoudenzoukunnenwordenopbasisvaneigenruwvoerdan
inwerkelijkheid hetgevalis.Mochten ergeenaantrekkelijkealternatievenaanwezig zijnomgrasland envoedergewassen ineen
andere richting tebenutten,dandient debemesting aangepast te
wordenaande lagereveedichtheid,zodat opbemestingskostenkan
wordenbespaard.
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IndeprovinciesFriesland,Overijssel,Utrecht,ZuidHolland,Noord-Brabant enFlevoland zalhetgrondgebruik inoverwegendemate intensief kunnenblijven,datwil zeggendatde
stikstofgift daar ronddeoptimalegiftvoordebetreffende
grondsoortkanblijvenliggen,omdat erthansmeerdan1,7 à1,8%
melkkoeienperhaaanwezigzijn.
Bijdegenoemdegebiedsindeling moetnogwordenopgemerkt
datergeenrekening isgehoudenmetdemogelijkheid dataanhet
enegebiedmeergrondaandelandbouwkanwordenonttrokkendan
aanhetanderegebied.Er isverondersteld datdeze onttrekking
proportioneel zalplaatshebben,omdatdaaroveruiteraardnog
geengegevensbeschikbaarzijn.

3.3 Rund-enkalfsvleesproduktieenschapenhouderij
3.3.1 Produktie-omvang
De forseinkrimpingvandemelkveestapelheeftuiteraardtot
gevolgdatveelminderkalverenwordengeboren,waardoor ookhet
voor rund-enkalfsvleesproduktie beschikbare aantalkalveren
sterkafneemt.
Aangenomenwordtdatdesondankshethuidigeaantalvleesstierenen-vaarzen (levend eindgewicht480à500kg)gehandhaafd
kanblijvenopongeveer350.000stuks.Ditbetekent datbijeen
melkveestapelvan1,6miljoen stuks (bij7000kgmelkperkoe)in
het jaar2005dezelfvoorzieningsgraad voorrundvlees95à100%
zalbedragenbijdehuidigeconsumptievan17à 18kgperhoofd
vandebevolking.Bijeenomvangvandemelkveestapel van 1,5
miljoenstuks(bij7500kgmelkperkoe)zaldezelfvoorzieningsgraad voorrundvleesop90à95%komen indienookdan350.000
vleesstierenen-vaarzenwordengehouden.
Dehandhaving vandehuidigeomvangvanderoodvleesproduktiezoubetekenendatdeomvangvandeyleeskalverensector extra
moetworden ingekrompen.Het isevenwelmoeilijk teberekenenhoe
grootdeze inkrimping zalzijnwegenshetgroteaantalnuchtere
kalverendatthansnogwordtuitgevoerdenwordt ingevoerd.Door
de lagereexport endegrotere importvannuchterekalverenheeft
dekalfsvleesectorzichtotnutoenogkunnenhandhaven,maarde
verdere inkrimpingvandemelkveehouderijindeEGzaldemogelijkhedenomnogmeernuchterekalveren teimporterenongetwijfeld ookbeperken.Eendalingvanhetaantalslachtingenvan
vleeskalveren van1,1à 1,2miljoen stuksopditmomenttot
700.000à800.000inhet jaar2005moet nietonmogelijkworden
geacht.Bijdeze schatting isrekening gehoudenmet eenrelatief
sterkeprijsstijgingvoorkalfsvlees,anders zoudekalfsvleessectornogmeermoeteninkrimpen.
Deomvang vandeschapenstapel is tamelijk stabielgeweest
inde laatste jaren.Geziendezelfvoorzieningsgraad voorschapevlees indeEGvan75%isernogruimtevooruitbreiding,hoe41

weldeEGbepaaldeInvoerverplichtingenheeft voorschapevlees,
metnameuitNieuw-Zeeland.Het isdaarom teverwachtendatde
schapenstapelgeleidelijk_zalwordenuitgebreid,medealsgevolg
vandeextensivering indemelkveehouderij.
InwelkemateNederland eenrelatief groterdeelvandebestaandeuitbreidingsmogelijkheden indeEGkanbenutten,hangtaf
vandeconcurrentiekracht vandeNederlandse schapenhouderij.
Dezeconcurrentiekracht kanslechtsverbeterdwordendooreen
professioneler aanpakvandeschapenhouderij,waarbijovergeschakeldwordtopkruisingmet vruchtbaarder rassendiebovendien
driemaal indetwee jaar lammerenwerpen.
'
3.3.2 Welzijnsaspecten
Hetontbrekenvanbewegingsvrijheid envanstrooiselroept
grotebezwarenoptegendehuidigemethodevanhuisvestingvan
vleeskalveren.Proevenmetgroepshuisvesting verlopengunstig,
zodat eengeleidelijke overgang naareendergelijk systeemte
verwachten is.Daarmeezouhetwelzijnvanvleeskalvereneen
belangrijkeverbeteringondergaan.
Tegenhethoudenvanvleesstieren en-vaarzenbestaanveel
minderbezwaren,zodathierbijnauwelijkswijzigingen teverwachten zijn.Hetzelfdegeldtvoordeschapenhouderij,waartegen
nogminderbezwareningebrachtkunnenworden.
3.3.3 Bedrijfsvoering
Bijderoodvleesproduktie komt slechts25%vandedierenop
gespecialiseerde bedrijvenvoor.Demeestedierenkomenvoorop
gemengde bedrijvenenoverwegend inkleinere eenheden.Hetaantalbedrijvenmetvleesveeneemt de laatste jarenzelfsietstoe.
Vooralmelkveebedrijven zijnbegonnenmet roodvleesproduktie.
Doorde inkrimpingvandemelkveestapelhebbenveelmelkveebedrijven immerseenoverschotaanruwvoer,arbeid enstalruimte
gekregen.
Verwachtwordtdatdevoerkostenbijde roodvleesproduktie
zichindalenderichting zullenbewegen,vooralalsgevolgvande
dalendesnijmaisprijzen.Dezedaling compenseertwellichtde
stijgendeaankoopprijzen vankalveren.
Bovendienzijndegemengde bedrijvenmet vleesveedoorhun
gemengdekarakterminderafhankelijk vanéénproduktietak.Opal
deze factorenisdeverwachting gebaseerd datdegespecialiseerde
rundvleesproduktie zichzalkunnenhandhavenofwellichtnogiets
uitgebreid zalwordenindekomende jaren,ondankshetbeschikken
overmindernuchterekalverenuitdemelkveehouderij.Debedrijvenzullenimmersaanwendingsmogelijkhedenzoekenvoorhet steeds
toenemendeoverschotaangrond.
Deverhouding van60 :40voorwatbetreft snijmaisen
krachtvoerzalwaarschijnlijkgehandhaafd blijven.Doordemogelijkhedenvandebiotechnologiekunnenrelatiefmeermelkkoeien
gekruisdwordenmetstierenvanvleesrassen,zodatdekwaliteit
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vanhetuitgangsmateriaalvoorderoodvleesproduktiekanverbeteren tenopzichtevandehuidigesituatie.
Zoogkoeienhouderijiseenzeerextensievevorm vanrundvleesproduktie.Hetbelangrijksteknelpunt isnog steedshetzeer
lagerendement perha.Opeenmelkveebedrijfwaareendeelvande
melkveestapelnoodgedwongenmoetwordenafgestotenenergeenalternatievenaanwezig zijnvooreenandergraslandgebruik,zou
zoogkoeienhouderijoverwogenkunnenworden.Zonderextrainvesteringenkunnenzoogkoeienimmersgemakkelijk indebedrijfsvoeringwordeningepast.Metname inveenweidegebieden ishetniet
ondenkbaar datindetoekomst zoogkoeien zullenwordengehouden.
Ongeveer75%vandevleeskalverenkomtvooropgespecialiseerdebedrijven intamelijk groteeenheden.Demeestevandeze
bedrijven zijncontractbedrijven.Hogeaankoopprijzenvoornuchterekalverenenstijgendevoerprijzenhebbende laatste jaren
gezorgd vooreenzeerslechterentabiliteit.Hetzieterniet
naaruitdataandezesituatie spoedigeeneindezalkomen.De
aankoopprijzenvannuchterekalverenzullenimmersnogverder
kunnenstijgen,maarookdevoerkosten (magermelkpoeder)kandit
hetgevalzijnwegensdekleineremelkproduktie indeEG.Hiertegenover zullenwaarschijnlijkhogerekalfsvleesprijzenstaan,
omdathetkleinereaanbodvankalfsvleesopdedaardoorspecifiekemarktentoteenrelatief sterkeprijsstijgingkanleiden.
Dezeprijsstijgingzalevenwelzeergrootmoetenzijnomde
huidige (slechte)rentabiliteit vandekalfsvleesproduktiete
verbeteren,hetgeennietergwaarschijnlijkwordtgeacht.
Aaneenaanzienlijke inkrimping vandekalfsvleessector valt
danookniet teontkomen,hoeweldeze inkrimpingmindergrootgeschat isdanuitdedalingvanhetaantalmelkkoeienafgeleid zou
kunnenworden.Er isnamelijkvanuitgegaandatdevermeldeprijsstijgingvankalfsvleeshet tochaantrekkelijkmaaktmeernuchterekalveren teimporterenenminderkalveren teexporterendan
thans reedshetgevalis,hoeweldemogelijkhedenomdeimportte
verhogensteedsbeperkterwordenwegenshetgeringereaantalgeborenkalveren.
Evenalsvoorderundvleesproduktie zullenerindetoekomst
meermogelijkhedenvoordekalfsvleesproduktieontstaanomhet
uitgangsmateriaal teverbeterendoormiddelvankruisingvan
melkveemetstierenvanvleesrassen.
Demeesteschapenkomen inkleineeenhedenvooroprundveehouderijbedrijven.Erbestaannogmogelijkheden omdeschapenhouderijrendabeler tedoenzijn.Gedachtkanwordenaandealgenoemdeverhoging vandelammerenproduktie doormiddelvankruisingenenverderaanverbetering vanhetmanagement enhet doelmatigerorganiserenvandeafzetstructuur.
3.3.4 Mestproblematiek
Bijhethoudenvanvleesstieren,vleesvaarzen,zoogkoeienen
schapenbestaanermeestalgeenmestproblemen,omdatdezedieren
grondgebondenzijn.
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Bijvleeskalverendoenzichdaarentegenwelproblemenvoor.
Ineenaantalconcentratiegebieden zijnofwordenzuiveringsinstallatiesvoorkalvergiergebouwd,maardat isnognietoveral
hetgeval.Dergelijkevoorzieningen zullenerwaarschijnlijkvoor
zorgendatdeconcentratie vandevleeskalverenhouderijgehandhaafd blijft.Vanzelfsprekend brengendemestoverschottenextra
kostenmetzichmeediedeslechtebedrijfsuitkomstenvande
kalfsvleesproduktie nogverderonderdrukzetten.
3.3.5 Ruimtelijke aspecten
Schapenhouderijenzoogkoeienhouderijzijnextensievetakken
vanveehouderijdieindetoekomst noginbetekenis zullentoenemen. Eencombinatievanveehouderijennatuur-enlandschapsbeheer isbijdezetakkenvanveehouderijgoedmogelijk.Het iste
verwachtendatzowelschapenhouderijalszoogkoeienhouderijoverwegendkleinschalig zullenblijven.Vooralopgrondwaarvoorgeen
alternatievenaanwezig zijn,kunnenschapenenzoogkoeienuitstekendwordengehoudenomdegrond tochinproduktie telaten.
Gespecialiseerde rundvleesproduktie zaloverwegendplaatshebbendoormiddelvanvleesstieren.Dezedierenwordenhetgehelejaardooropstalgehouden,maar60%vanhet voederrantsoen
bestaat uitsnijmais.Eendeelvandeze stierevleesproduktie zal
ingrotereeenhedenvoorkomenopgespecialiseerde bedrijvenende
rest inkleinereeenhedenopmelkvee-engemengdebedrijven.Ook
komt ervoordeproduktievanvleesvaarzenmeerbelangstellingop
melkveehouderijbedrijven.Dezevaarzenzijnveelalafkomstiguit
deeigenmelkveestapelalsgevolgvankruisingvanmelkveemet
stierenvanvleesrassen.
Vleeskalveren tenslotte zulleninrelatief groteeenheden
blijvenvoorkomenindehuidige concentratiegebieden.
Indienalleschapenenalhetvleesvee opbasisvaneenintensiefgrondgebruik zoudenwordengehoudenzoudenzijthansaanspraakmakenop intotaal6,5%vanhetNederlandse areaalgraslandensnijmais.BovenditgemiddeldekomenFlevoland(8%),
Noord-Brabant (8%),Noord-Holland (11%), Limburg (12%)enZeeland
(26%).
Vleesvee neemt dangemiddeld4%vanhetareaalgrasland en
snijmais inbeslag.BovenditgemiddeldekomenOverijssel,Gelderland enFlevolandmet ieder5%,Noord-Brabant met7%,Limburg
met 10%enZeelandmet 17%vandeoppervlaktegrasland ensnijmais indieprovincies.
Schapennemendangemiddeld 2%vanhetareaalgrasland en
snijmais inbeslag.Aanmerkelijk bovenditgemiddeldekomenZuidHolland met4%,Noord-Holland met9%enZeeland eveneensmet9%
vandeoppervlaktegrasland ensnijmais indieprovincies.
Aangezienvooralschapenindepraktijkminder intensief
wordengehoudendanInhetvoorgaande isaangenomen,zaldewer-

kelijkeoppervlaktevoorvleesvee enschapenietsgroterzijndan
hier isberekend bijeenintensievewijzevanhethoudenvan
schapenenvleesvee.

3.4 Varkenshouderij
3.4.1 Produktie-omvang
Degroeivandevarkensstapelgaatmomenteelnogdoor,maar
afgewachtmoetwordenofdezeverdereuitbreiding vanblijvende
aard zalkunnenzijn.Erzijnimmersenigebelemmerende factoren
vooreenverdereuitbreidingvandevarkensstapelaanwezig zoals
deafnemendeomvang vandebevolking indevoorNederlandbelangrijksteexportlandenbinnendeEG,alsmededetoenemende risico's
voordierziekten.Tenslottevormenookdekostenvandemestoverschottennogeenbelemmerende factor,omdat dezekostendeconcurrentievoordelen vandeNederlandsevarkenshouderijernstig
zullenaantasten.
3.4.2 Welzijnsaspecten
Welzijnsaspecten zulleneensteedsgrotererolgaanspelen
indevarkenshouderij.Pervarkenzalmeerstalruimte beschikbaar
moetenzijnenoplangeretermijnwellicht ookeenuitloop.
Verbetering vanhetwelzijnvanvarkenswordt ooknagestreefd doorminder teentenalspreventievemaatregel tegenallerleidierziekten.Omdittebereikeniswijziging vandebestaandeEG-verordening betreffende vaccinatie indiscussie.Indienhiertoebeslotenzouwordenenalleennogmaar curatieve
enting toegestaan is,wordthet risicovandierziektengroter,
vooralingebiedenmeteengroteconcentratievanvarkens.
Detoedieningvanporcinesomatotropine (PST)aanvarkens
heeft ookwelzijnsaspecten.Demet recombinant-DNA-techniekgeproduceerde "groeihormonen"bestaanuiteiwittendieviaeeninjectiewordentoegediend.Hierdoorwerdenzwaarderevarkensverkregenmeteenlagervetpercentage.Hoewelergeenresiduenin
hetvleesachterblijven,ishet tochdevraag inhoeverredeconsumentditvleeswilaccepteren.Omdateengrootdeelvande
Nederlandsevarkensvleesproduktie geëxporteerdwordt,isvooral
dehouding vandeconsument inonzeexportlandenvanbelang;met
namedeDuitseconsument isergkritisch.
Eenalgemene toepassingvanPSTmoet danookuitgesloten
wordengeacht.Het isechteronmogelijk eenschatting temaken
omtrent dematewaarinPSTweltoegepast zalworden,indienhet
huidigeverbodomPSTtoetepassenzouwordenopgeheven.
3.4.3 Scharrelvarkens
Ondankseengroterwelzijnvoor varkens inhetalgemeenzal
ereenflinkevraag blijvennaarvleesvanscharrelvarkens.Ge45

schatwordtdatongeveer 15%vandehuidigeafzet uitvleesvan
scharrelvarkenszalkunnenbestaan.Mendienthierbijechterwel
tebedenkendatoverschakeling opscharrelvarkensvlees ongeveer
f 60,-perpersoonper jaarextrakost.De inkomensontwikkeling
vandeconsument zaldanookeengrote rolspelenbijdevraag
naarscharrelvarkensvlees.
Verwachtwordt datvoorlopig nogniet volledig aandevraag
naarscharrelvarkensvlees kanwordenvoldaan.Veelvarkenshouder!jbedrijvenbeschikkenmomenteelnogovereennieuwe stal,die
niet ingericht isvoorscharrelvarkens.Pasbijvervangingvande
huidigegebouwenoverongeveervijftien jaarkunnenveelvarkenshoudersoverschakelenopscharrelvarkens.
3.4.4 Bedrijfsvoering
Afgezienvandegrotereaandacht voorhetwelzijnvanvarkens (meerruimteomtelopenenteliggen)zaldevarkenshouderijintensief blijven.Deautomatisering zalnogverder toenemen,
onderanderebijhetvoeren,drinkenenmesten.Ditbetekentook
datmenzalblijven strevennaargroteeenhedenomdeinvesteringenrendabel temakenenomeenlagekostprijs tebereiken,hetgeennoodzakelijk isvoordeconcurrentiemethetbuitenland.
Deaardvanhetvoerzalnietveelverandering ondergaan;
ditblijftvrijweluitsluitend mengvoer.Slechtsaanscharrelvarkens zaleenkleinehoeveelheid ruwvoerwordenverstrekt
(graanstro,erwtenstro,hooi,snijmais),maarditismeeromwat
ruwecelstof teverstrekkenendevarkens telatenwroetenen
knabbelen,danomeendeelvanhetmengvoer tevervangendoor
ruwvoer.
HetgebruikvanCornCobMix lijktvoorlopig nogweinigkans
temaken.Ditprodukt isveelteduurtenopzichtevanmengvoer
enbovendien isveelaldehuidigebedrijfsuitrustingongeschikt
voorhetvoerenvanCCM.Erkomenechter steedsmeerbrijvoermachines,waarmee inprincipeookCCMgevoerd zoukunnenworden,
maardanmoetmengvoerveelduurderworden ofsnijmaiszeergoedkoop.
3.4.5 Mestproblematiek
Vrijwelallevarkenshouder!jbedrijvenhebbentekampenmet
mestoverschotten.Het isevenwelnogniet geheelduidelijk inde
praktijk ofdezemestoverschottenopheteigenbedrijf zullen
wordenopgeslagenofopeencentraleopslagplaats.
Degrootstebedrijvenhebbenuiteraard degrootsteoverschottenenmoetendanookhetmeestbetalenvoordeafzetvan
overschotten.Degrootste bedrijvenhebbeninhetalgemeenookde
hoogsteinkomens,zodatalsgevolgvandemestoverschottenereen
zekereinkomensnivellering opzaltreden.
Het isnietuitgesloten dateenaantalvarkenshouders hun
bedrijf zalmoetenbeëindigenalsgevolgvandehogekostenvoor
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demestoverschotten (heffingen enafzetkosten).Dezekostenbedragenvooreengrootbedrijfwellicht 10à20.000gulden,hoewel
overdezekostennoggroteonzekerheid bestaatomdat dezekosten
medeafhangenvandenogteontwikkelenverwerkingstechnieken.In
relatietotdearbeidsopbrengst vandeondernemerzijndezekostenerghoog.Vooralfinancieelzwakke bedrijvenenbedrijvenmet
doorgaans slechtebedrijfsuitkomstenzoudenhetslachtofferkunnenwordenvandehogekostenvoordemestoverschotten.
Het effectvandekostenvandemestoverschottenhangtuiteraardafvandemargesindevarkenshouderij.Eenkleinewijziging indevoerkostenofindeopbrengstenheeftgrotegevolgen
voordebedrijfsuitkomsten.Inrelatie totdevoerkostenofde
opbrengstenzijndemestkostennietbijzonderhoog,maardeze
vormenweleenjaarlijks terugkerende lastdieinrelatietotde
arbeidsopbrengstwelaanzienlijkmoetwordengenoemd.
Verplaatsing vanvarkenshouderijbedrijvenalsgevolg vande
mestoverschottenwordtniet opgrote schaalverwacht.Varkenshoudersopbestaandebedrijvenzijnnietgauwgeneigdhunvertrouwdeomgeving teverlatenomzichtevestigenineentekortgebied.Deverhuizing vanpotentiëleopvolgersnaartekortgebiedenzoueventueelvanietsgroterebetekeniskunnenzijn.
Grotevoordelenmoetenevenwelnietverwachtwordenvanverplaatsing,omdat lagerekostenvoormestafzet spoedig gecompenseerd
zoudenkunnenwordendoorhogerevoerkosten enlagereopbrengstprijzenvanmestvarkensalsgevolgvanhogere transportkosten.
3.4.6 Ruimtelijke aspecten
Uithetvoorgaandeblijktdat indevarkenshouderijweinig
spectaculaire ontwikkelingenzijnteverwachten,dievaninvloed
zijnophetgebruikvanderuimte.
Demestwetgeving zal leidentotveelmeermestsilo's,hetzij
ophet individuelebedrijf,hetzijopcentraleopslagplaatsen.
Welzijnsaspectenzullenwellicht veelmeeraandachtkrijgen,
maardezehebben,behoudenshetgebruik vanwatmeeruitloopruimte,weinig invloedophetgrondgebruik.Evenminzaldeaard
vanhetvoer (grotendeels geïmporteerde veevoedergrondstoffen)
veelverandering ondergaan,zodaterweinig effect isteverwachtenopdeomvangofdesoort teverbouwen inheemsegewassen.
Wel zijnerwellicht problemen teverwachtenopvarkenshouder!jbedrijvendiesnijmaisverbouwenvoor'melkveehouderijbedrijven.Dezevarkenshouderijbedrijvenwillendoorgaanshun
grond nietverkopenwegensdemogelijkheid veelvarkensmestop
dezegrond tedeponeren.Doordeinkrimping vandemelkveestapel
zoudeafzet vansnijmaisopdenduurweleensproblematisch
kunnenwordenomdat steedsmeermelkveehouderijbedrijvenzelfvoorzienend zullenwordenvoorwatbetrefthetruwvoer.
Verwachtwordtdatdehuidige concentratie vandevarkenshouderijgehandhaafd zalblijven,tenzijgezondheidsaspecten
dwingen toteengroterespreiding vandevarkenshouderijbedrij47

ven.Het ligt echtermeervoordehand datdegezondheidsaspecten
eerder leidentotmeergeslotenbedrijven (dusfokkerijenmesterijophetzelfdebedrijf ominsleepvanziektentevoorkomen)
dantotspreidingvanbedrijven.
Het lijktnietondenkbaar dat indeverretoekomst debiotechnologiemogelijkheden biedtomdegezondheidsproblemen inde
varkenshouderijsterk tebeperken.

3.5 Pluimveehouderij
3.5.1 Produktie-omvang
Deomvangvandelegpluimveehouderijzalzich,zoalsin
hoofdstuk 2alisaangegeven,waarschijnlijknietophethuidige
niveaukunnenhandhaven.Hetconcurrentievoordeel voorwatbetreftdevoerkostenwordt steedskleiner,zodatdeexportnaar
andereEG-landenmoeilijkerwordt.Ookdekostenalsgevolgvan
demestoverschotten tastendeconcurrentiepositie vandelegsectoraan.
De produktievanslachtkuikens enkalkoenenzalwellichtnog
ietsverderkunnenwordenuitgebreid.Dekostenvandemestoverschottendrukkenindezesectorenietsminder zwaar (drogemest)
enbovendienzijnernogmogelijkhedenomdeexportvanslachtkuikensenkalkoenennogbetertespreidenoverdediverseEGlanden.
3.5.2 Welzijnsaspecten
Deproblementenaanzienvanhetwelzijnderdierenzijnhet
grootst bijdelegpluimveehouderij.Het zieternaaruitdat
steedsmeerovergeschakeld zalwordenvanbatterijennaarstallen
metgrondhuisvesting.Hierdoor zalermeerstalruimtenodigzijn
omhetzelfdeaantal leghennentekunnenhouden.
Bijslachtpluimveeenkalkoenen zijnerminderbezwarentegenhethuidigehuisvestingssysteem, zodat bijdezedierenminder
veranderingen indehuisvesting opzullentreden.
Doorhetgroteziekterisicozaldeziektebestrijdingbij
pluimvee preventief blijven.Omdatmedicijnen tegenziektenvia
hetvoerofdrinkwaterworden toegediend zijnerminderbezwaren
tegendezepreventieve gezondheidszorg danbijvarkens,waarveel
meerviaonderhuidseentingenwordtgewerkt.
3.5.3 Scharrelpluimvee
Devraagnaar scharreleierenblijktzogroot tezijndatnog
niet volledig aandevraagkanwordenvoldaan.Bijpluimveevlees
speelthethoudenvanscharrelkuikens noggeenrolvanbetekenis.
Wellichtkomt ditdoordegeringebezwarendie tegenhethouden
vanslachtpluimvee bestaan.InFrankrijk blijkt erwelvraagte
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bestaannaarslachtpluimveedatopalternatievewijzewordtgehouden (metuitloopenander voer).Dit produktwordt ondereen
afzonderlijkmerk (LabelRouge)opdemarktgebracht.InNederlandblijkthiervoor nogweinigbelangstelling tebestaan.
Dekostenvaneierenenslachtpluimvee zijn10%hogerin
gevalvanhethoudenvanscharreldieren.Bijeierenblijktdit
voordeconsument opveelminderbezwaar testuitendanbij
slachtpluimvee.Eenverdereuitbreiding vandeproduktievan
scharreleieren isdanook teverwachten.De extrauitgavenvoor
deconsumentzijnimmersperpersoonper jaarookveelgeringer
danbijvoorbeeld voorvarkensvlees.
3.5.4 Bedrijfsvoering
Degroteconcurrentie endegeringemarges noodzaken tothet
houdenvanleghennenenslachtpluimvee ingroteeenheden,waardoordelaagstmogelijkekostprijskanwordenverkregen.De
pluimveehouderijzaldanooknaarverwachting grootschalig blijven. Welzullenbijscharrelkippendeeenhedenalsregelaanmerkelijkkleinerzijn,omdatdoordegroterearbeidsbehoefteper
diererveelminderdierenperarbeidskrachtkunnenworden
gehouden.
Metbetrekking totdesamenstelling vanhetvoerzijnevenmingroteveranderingen teverwachten.
3.5.5 Mestproblematiek
Pluimveemest levertaanzienlijkminderproblemenopdan bijvoorbeeld varkensmest.Belangrijk istebeschikken overdroge
mest,omdathiervoordeheffingslechts50%bedraagt vandievoor
nattemest.
Inrelatietotdevoerkostenofdenetto-omzet lijkende
kostenvoormestoverschottenvan10.000guldenopgroterepluimveebedrijven slechts eenrelatief laagbedrag.Eenkleinevariatie invoerkostenofopbrengstenheeft immerseenveelgroter
effectopdebedrijfsuitkomstendandekostenvoordemestoverschotten.Anderzijds isechterdenetto-toegevoegdewaarde ende
arbeidsopbrengst dermate laag indepluimveehouderijdatde
kostenvoormestoverschottenalseenzwarelast zullenworden
ervaren.Het isdanookteverwachtendatvooralbedrijvenmet
eenzwakke financiëlestructuur enbedrijvenmetgemiddeld
slechtebedrijfsuitkomstenmoeilijkhedenzullenkrijgenomzich
tehandhavenalsgevolgvandekostenvoormestoverschotten.
Overigenswordt nietverwacht datdekostenvoormestoverschotten zullen leiden totveelbedrijfsverplaatsingennaartekortgebieden voorwatmestbetreft.Bijverplaatsing zullende
bedrijven immersooknogmestoverschottenhebben,hoeweldeheffingenenkostenvanmestafvoer lagerzullenzijn.Bovendienzijn
inhet tekortgebied de transportkostenwellichthoger,waardoor
dekostenvoordelenvanbedrijfsverplaatsingweergeheelofgedeeltelijk verlorenkunnengaanaanhogere voerkostenoflagere
opbrengstprijzen.
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3.5.6 Ruimtelijke aspecten
Indepluimveehouderijzijnweinig ingrijpende veranderingen
teverwachtenmetbetrekking tothetgebruikvanderuimte.Produktie ingroteeenhedenenvestiging in concentratiegebieden
zullendanookhetbeeld indepluimveehouderijblijvenbepalen.

3.6 Akkerbouw/opengrondstuinbouw
3.6.1 Produktie-omvang
HetNederlandseareaalakkerbouw (exclusief snijmais)isin
deafgelopenperiodeaanmerkelijk teruggelopen.Deze teruggang
wordt voornamelijk veroorzaakt doordeoppervlaktegranen,die
sedert 1970ongeveerisgehalveerd.Zoalsinhetvorigehoofdstuk
isbesprokenmoet voordekomende jarenvoorgranenopeen
restrictief prijsbeleidwordengerekend alsgevolg vandereeds
bestaandegraanoverschotten.Deakkerbouwers blijvenerdaardoor
naar strevenhetgraanareaal zoveelmogelijk tebeperken.Demogelijkhedendaartoewordenevenwelsteedskleiner inverbandmet
het groteaandeelhakvruchtendatnureeds inhetbouwplanvoorkomt.Hetgraanareaal zaldaardoornog slechts langzaamverder
dalen.
Drogepeulvruchtenkunneneenalternatief zijnvoorgranen,
maargezienzoweldevruchtwisselingseisen (éénopzesteelt)als
deafzetmogelijkhedenwordendeuitbreidingsmogelijkhedentoch
beperkt geacht.Deafgelopen jarenishetareaalpeulvruchten
weergaantoenemennaeendrastischedaling indedaarvoorliggendeperiode,maarmedegeletopdehogekosten voorhetEG-budget,
debeperktemogelijkheden ompeulvruchten inveevoeroptenemen
endeaanwezigheid vangoedkopeeiwitgrondstoffenindeomgeving
vanRotterdam,magvoorNederland nietmeerdaneenmatigeverderegroeivanhetareaalpeulvruchtenwordenverwacht.Wellicht
zijnernogwelkansenvooruitbreiding vanhetareaalpeulvruchtenvoorzaaizaad.
Voorkool-enraapzaad zijnproduktiedrempelsvankracht,
diereedswordenoverschreden.Ook indekomende jarenmoetvoor
dezegewassenopeenrestrictief prijsbeleid worden gerekend,
zodathetareaalvandezegewassenongeveer stabielzalblijven.
Hetareaalconsumptie-aardappelen zalwaarschijnlijkniet
verderkunnenwordenuitgebreid.Eengeringeafzetvergrotingzal
kunnenwordengerealiseerd metdezelfde oppervlaktealsgevolg
vandekwantitatieve opbrengststijgingperha.Voorpootaardappelenzijnerietsbetereperspectievenvoorareaaluitbreiding.
Doordat deprijzenvanconsumptie-enpootaardappelennietbeschermd zijn,zaldemarkt regulerend optredenbijeentegrote
uitbreiding vandeproduktie.
De teelt vanfabrieksaardappelen isdelaatste jareninomvang teruggelopen,hetgeenmedeveroorzaakt isdoorhet optreden
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vanaardappelmoeheid indeVeenkoloniën.Indekomendejarenzal
hetareaalfabrieksaardappelenvrijwelgelijkblijven,waarbijwel
enigeverschuiving opregionaalniveauvanhetareaalwordtvoorzien,teneindedethansalteintensieveteelt (éénoptwee
teelt)vanditgewas indeVeenkoloniën enigszins teontgaan.
Het quotumvoorsuiker zalvoorlopigweinig veranderingen
ondergaan,zodathetareaal suikerbieten geleidelijk ietszal
afnemenalsgevolgvandeproduktiviteitsstijging perha.
Indeoverigeakkerbouwgewassenwordengeen opzienbarende
ontwikkelingen verwacht,zodatookdaarweinig veranderingen in
hetareaal zijnteverwachten.
Geconcludeerd kanwordendataandedalingvanhetareaal
akkerbouwgewassen noggeeneindeisgekomen,tenzijzichnieuwe
ontwikkelingen voordoen.Menisintensiefbezigmethet zoeken
naarnieuwegewassenofnaarnieuwe toepassingsmogelijkheden van
traditionele akkerbouwprodukten indeindustriële sector.Eerst
nadat dezenieuwemogelijkheden zijngevonden,zouhetakkerbouwareaaluitgebreidkunnenworden,maar dekansendaaropzijn
thansnogmoeilijk tebeoordelen.
Ditwil echternognietzeggendaterinNederland sprake
zalzijnvaneengrondoverschot indeakkerbouwsector.Inverband
met problemen tenaanzienvandebodemgezondheid isbinnenbedrijfsverband eenroulerend systeemvanvrijwillige braaklegging
zelfsniet ondenkbaar,zoalsuithetvervolg vandithoofdstuk
zalblijken.
Hetareaalopengrondstuinbouw zalalleenopwat langeretermijnenigeuitbreiding teziengeven,metnamebetreftdithet
areaalbloembollenenboomkwekerijprodukten.De oppervlakte
fruitteelt zalzichophethuidige peilhandhaven.
Voorwatbetreftdeopengrondsgroenteteelt isslechtsop
langeretermijn eengeringeuitbreiding teverwachten.De laatste
jarenheefterreedseenuitbreidingplaatsgehadvanhetareaal
spruitkool,witlofenzaai-uien.Eenverdereuitbreiding daarvan
zal leiden totlagereprijzen.Deverbouwvangroentenvoorde
conserven-industrie hangt medesamenmet deontwikkeling vandeze
industrie.Momenteel isereengroteconcurrentie opditgebied,
waardoordeNederlandse conserven-industrie moeilijkmeekan
komen.Slechtseenefficiëntwerkende conserven-industrie zalhet
mogelijkmakenhetareaalconservengewassen tehandhavenofnog
ietsuit tebreiden.
3.6.2 Milieufactoren
Zowelindeakkerbouwalsindeopengrondstuinbouw zijnin
zeerveelsituaties degrenzenvoordeteeltfrequentievangewassenbereikt of reedsoverschreden.Bijzeerintensievebouwplannenheeftditnietalleengeleid totgroteproblemenmetbodemziektenen-plagen,maarook totachteruitgang indebodemkwaliteit.
Met betrekking totde plagen vormendeaaltjes eensteeds
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groterebedreigingvoor aardappelen,bieten,koolgewassenen
erwten.BijdeschimmelzlektenvormenRhizoctonia,Sclerotiniaen
Knolvoet eensteedsgroterprobleem.Sterk indeaandachtzijn
tevensdedoordeschimmelPolymyxaovergebrachte virusziekten
(o.a.Rhizomanie).Eenzelfdesituatie doetzichvoorbijhet
probleemonkruid knolcyperus.
Wat bodemziektenbetreft isnoggeenalgehele bestrijding
mogelijk,omdatdanookdegoedaardigeorganismengedoodworden.
Schadelijke bodemorganismenkunnendaaromnietvolledig buiten
werkingwordengesteld.Voorlopigmoet daaromgenoegenworden
genomenmethet telenvanakkerbouwgewassen onderminder optimale
condities.Tochzijnerinmiddelssuccessengeboekt bijhetmet
natuurlijkemiddelen terugdringenvanziekteverwekkers.Zoheeft
veredelingswerk geleidtotaardappelrassendiebepaaldetypen
aardappelcysteaaltjeslatenverhongeren.Ookvoordesuikerbiet
zijndeveredelingsbedrijvenbezigmetdergelijk kweekwerk.
Voortsblijkenbladramenas enbepaaldevariëteitengelemosterd
debietencysteaaltjestebestrijden.
Schadelijke schimmels enbacteriënzijnmoeilijk tebestrijden.Tochbiedteenaanpakmetnatuurlijkemiddelenookhier
perspectief.Voordebestrijding vanparasietenenschimmels
wordt ookgezocht naarbiologischebestrijdingsmethoden.
Eenslechtebodemstructuurkanbestredenwordendoormiddel
vanteeltvangroenbemestingsgewassen.Opeenmodernakkerbouwbedrijfmeteenintensief bouwplanmet consumptie-aardappelen
zijnhiervoor alsregelweinigmogelijkheden,zodatdeslechte
bodemstructuur niet totmaximale opbrengstenkanleiden.
Bijdeaardappelteelt (zowelconsumptie-alsfabrieksaardappelen)zijnerplannenomdeteeltvanAM-vatbare rassenverplichtaftelatenwisselenmetAM-resistente rassen.Dezeverplichtingheeftbijvoorbeeld gevolgenvoorhet rasBintje,dat
vatbaarisvooraardappelmoeheid.Dergelijkemaatregelen zouden
kunnenleidentoteenverlagingvanhetaandeelaardappelenin
hetbouwplan,dus totextensivering.Ookhet feitdatgrondontsmettingbijdefabrieksaardappelteeltnauwelijksofnietrendabelmeer is,zoutoteenextensivering vandeaardappelteelt in
deVeenkoloniënkunnenleiden,waardoordefabrieksaardappelteelt
zichwellicht overeengrotergebied zalmoetenverspreiden.
Bijdebloembollenteelt opzandgrond iseveneens sprakevan
denoodzaak toteenruimerevruchtwisseling.De teeltvan1op3
(tulp,hyacint ennarcis)zalnamelijkalsgevolgvanmilieueisen tenaanzienvangrondontsmettingverruimdmoetenworden.
Mededoordevoorzieneuitbreiding vandebloembollenteelt zaler
hierdooreengroterareaalnodig zijnvoordeze teelt.Dezeuitbreiding zalmoeilijk terealiserenzijnbinnenhethuidige
teeltgebied vanbloembollenopzandgrond.
Deconclusiekanwordengetrokkendat indekomende periode
deproblemenmetbetrekking totdebodemgezondheid zullennoodzakentoteenextensivering vanhetbouwplan,tenzijnieuweontwikkelingenophetgebied vandebiotechnologie dit overbodig
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maken.Deoplossing voordegezondheidsproblemen vandebodem
dient derhalvebinnenbedrijfsverband tewordengezocht enzal
daarom indevolgende paragraaf aandeordewordengesteld.
3.6.3 Bedrijfsvoering
DeNederlandse produktiemoet vooreengroot deeloverde
grenswordenafgezet.Vooreensterkeconcurrentiepositie ishet
daaromnoodzakelijk datgestreefd wordt naarproduktiviteitsverhoging,kostprijsverlagingenkwaliteitsverbetering.
Deproduktiviteitvandegewassenkanindetoekomstwellicht inversterktematewordenverhoogd dankzijdeontwikkelingenindebio-technologie.
Verhoging vandeproduktiviteit draagt uiteraard bijtot
verlagingvandekostprijs,maardaarnaast isspecialisatieen
produktie ingroteeenhedennoodzakelijk voorkostprijsverlaging.
Verwachtmoet immerswordendatdemarktprijzen vanakkerbouwproduktenzichinneerwaartse richting zullenbewegen,waardoor
alleeneenredelijk inkomenkanwordenverkregenbijeenzolaag
mogelijkekostprijs.Ook ophetgebied vande opengrondstuinbouw
iseenverdereontwikkeling inderichting vanspecialisatieen
groteeenheden teverwachten.
Tenslotte isverhogingvandekwaliteit vangrootbelang,
zowelvoorwat betreftdekwaliteit vanzaaizaad,poot-enplantgoedalsdekwaliteit vanverseconsumptieproduktenenvangrondstoffenvoordeverwerkendeindustrie.
Voorhetbehalenvanhogekwantitatieve opbrengstenenProduktenvanhogekwaliteit iseengoedebodemgezondheidnoodzakelijk.De thansreedshoge ziektedrukalsgevolgvandenauwe
bouwplannen (veelhakvruchten)zalindetoekomst noodzakentot
eenruimerevruchtwisseling.Ditbetekent dateengroterpercentageextensievere gewassenmoetwordengeteeldmetgemiddeld een
lagersaldodanbijeenintensiever bouwplan.Omdearbeidsopbrengst tehandhavenzaldeoppervlakte pervolwaardigearbeidskracht daarommoetenstijgen.Medegeziendegraanoverschottenen
debeperktemogelijkheden omalternatieve gewassen tetelen,
biedtuitbreiding vanhetareaalwellicht deoplossingvoorde
problemenmetbetrekking totdebodemgezondheid.
Eeneersteoplossing zoukunnenzijndatuitbreidingvanhet
areaalperbedrijf gebruiktwordt omhet bouwplan teextensiveren
doormiddelvanbraaklegging vaneengedeeltevanhetareaal.Dit
braakliggende deel,datvan jaartot jaarrouleert binnenhet
bouwplan,kaneventueelbeteeldwordenmet eengroenbemester.
Eenandereoplossingwordt gevormd doordemogelijkheid
areaalvergroting perbedrijf gepaard telatengaanmet toepassing
van "geïntegreerde"landbouw,datwilzeggenteeltvanakkerbouwgewassenmetmindergebruikvanmeststoffenengewasbeschermingsmiddelen.Geziendelageresaldipergewaszalook inditgeval
eenuitbreiding vanhet areaalnodig zijn,dievooralvoorextensieveregewassenkanwordenbenut,zodathetaandeelhakvruchten
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afneemt.Proevenmetgeïntegreerdelandbouwhebben totnutoe
latenziendatdekwantitatieveopbrengstenvanwintertarweongeveer 10%lagerzijn,vanaardappelenongeveer25%(maarhierbij
warenderassennietvergelijkbaar)envansuikerbletenzijner
noggeenverschillenwaargenomen.
Areaalvergroting blijftooknoodzakelijk indiendeEGmocht
besluiten toteenverplichtebraaklegging alsgevolg vande
graanoverschotten.Het isbijzo'nverplichting immerswaarschijnlijk dateenbepaald percentagevandenormaaltetelen
oppervlaktegranenbraakmoetblijvenliggen.Hierdoorverandert
het percentagehakvruchtennietbinnendetotale oppervlakte
bouwland plusbraakliggend landenverminderendeproblemenmet
betrekking totdebodemgezondheidderhalve ooknietbijzo'n
verplicht systeem vanbraaklegging.
Oppervlaktevergroting zalerdaarentegen toekunnenleiden
dathetareaalhakvruchten relatiefkleinerwordt.Bijeengelijkblijvend arbeidsaanbod leidtareaalvergroting immersmeestal
totextensivering vanhetbouwplanwegenshetoptredenvanarbeidsknelpunten indeorganisatievanhetbedrijf.
Voorzoverdeoppervlakte onvoldoendegroot Isvoorgespecialiseerde produktle,zalzowel indeakkerbouw alsinde
opengrondstuinbouw eenontwikkeling nodig zijninderichtingvan
eengevarieerd aantalarbeidsintensieve gewassen,waarbijdekwaliteit vooropmoetstaan.
Op dezemanier zalerderhalveeentweedeling ontstaanInde
bedrijven:eengroepgespecialiseerde bedrijvenmet eenbeperkt
aantalgewasseneneengroepkleinerebedrijvendieeengevarieerd aantalgewassen teeltmeteenzodanige arbeidsintensiteit
datvoldoendewerkgelegenheid wordtgebodenvoorminstenséén
arbeidskracht.Daarnaast iseenuitbreiding vanhetaantalnevenbedrijvendenkbaar.
3.6.4 Ruimtelijke aspecten
Doordenoodzakelijke extensivering vanhetgrondgebruik zal
hetbenodigde areaalvoorakkerbouw enopengrondstuinbouwnauwelijksveranderen.Evenminzal indekomende jarenveelveranderingoptreden inhet soortgewassen.Degrotere bedrijven zullen
gespecialiseerd blijvenopeenbeperkt aantalgewassenende
kleinerebedrijvenzulleneenmeergevarieerd bouwplanvertonen.
Ruimtelijk geziennemendegrotegespecialiseerde bedrijven
natuurlijkwelhetgrootstedeelvanhetareaalakker-entulnbouwgewassen inbeslag.De totaleoppervlakte diedoordekleinerebedrijvenennevenbedrijvenwordt ingenomen,isdaarentegen
slechtsvanbeperktebetekenis.
Regionaalkunnenerevenwelverschillenoptreden.Inhet
Oldambt,waarmendoordezwareklei sterk afhankelijk isvande
graanteelt,zaldeverdergaande prijsdaling voorgraantotproblemenkunnenlelden,omdatnogonvoldoendealternatieve gewassen
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aanwezig zijn.Ook indeVeenkoloniën,waardefabrieksaardappelteeltextensiever zalworden,zijndergelijke problemen teverwachten,temeeromdatditgebiedookvolledig afhankelijk isvan
deprijsvormingvandezogenaamde "zware"marktordeningsprodukten.
Insommigeregio's,met name inNoord-Holland,IJsselmeerpolders,Friesland,GroningenenDrenthe,bestaat demogelijkheid
voorakkerbouwers omdeziektedruk teontwijkendoormiddelvan
uitwisseling vangrondmetmelkveehouders.Ditzoumetnameinteressant kunnenzijnvoorbloembollenteelt enpootaardappelteelt,
maar isinprincipeookmogelijkvoordeteeltvanconsumptieaardappelen,fabrieksaardappelenensuikerbieten.Indergelijke
situatieszoubedrijfsvergrotingenextensiveringminderurgent
kunnenzijn.
Vooreenaantalandereruimtelijkeaspectenwordt verwezen
naarhetvolgendehoofdstukbetreffende de locatievoordelen.
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4. Locatieverschillen en bedrijfsuitkomsten
in enkele takken van l a n d - en tuinbouw

4.1 Inleiding
Inhet voorgaande isalopmeerdereplaatsengewezenopde
ruimtelijke enregionale aspectenvandeontwikkeling vaneen
aantalagrarischebedrijfssystemen.Indediscussieoverhet toekomstig ruimtegebruik doordeagrarische sector isonderandere
devraagaandeordeofersprakezalzijnvanconcentratieof
spreidingvanactiviteiten.Eentendens totconcentratie zou bijvoorbeeldmogenwordenverwacht alsuit bedrijfseconomischegegevens vanland-entuinbouwbedrijvenzoublijken,datvestiging in
eenconcentratiegebied financiëlevoordelenbiedt.Daaropwordt
indithoofdstuk ingegaan.
Tevenskomt aandeordeofopbasisvananderegegevens,
zoalsdeteverwachtenveranderingen inbedrijfssystemen,moet
wordengerekend opnieuwe spreidings-of concentratietendensen.
Achtereenvolgenswordtaandacht besteed aandemelkveehouderij,
devarkenshouderij,deakkerbouw,detuinbouw indeopengrond
endeglastuinbouw.
Het totaleruimtebeslag vanagrarischeactiviteiten in
Nederlandwordt (zoalsookinhoofdstuk2isaangegeven)insterkematebepaalddoordeafzetmogelijkhedenopde internationale
markt binnenenbuitendeEG.Daarmee isookdeconcurrentieverhouding totproduktiegebiedeninhetbuitenland vangrotebetekenisvoorhetruimtebeslag inNederland.Eenvergelijking vanlocatiesbinnenNederland geeftdusmaareengedeeltelijk inzicht
indeteverwachtenspreiding ofconcentratie indebedrijfstakken1 ) .
Eenanderprobleem isdathetLEI-boekhoudnetvoordeverschillendebedrijfstypenteweinig bedrijven omvat buitendeconcentratiegebieden ombetrouwbareuitspraken tekunnendoenover
kosten-enopbrengstenverschillen tussenbedrijven inenbuiten
deconcentratiegebieden,enmetnameoverderoldiedevestigingsplaatsbijdezeverschillenspeelt.

4.2 Melkveehouderij
Indemelkveehouderijisderegionale concentratie relatief
gering,maarerzijnweleenpaargroteproduktiegebieden te
onderscheiden.TussenhetNoordelijk Klei-enVeenweidegebied,

1)
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Zievoorde internationale aspectenbijvoorbeeld Strijker,
1986.

hetWestelijkWeidegebledendeZandgebiedenbestaanduidelijke
verschillen in(genormaliseerd)netto-overschot perhectareen
opbrengstenper 100guldenkosten.InhetWestelijkWeidegebied
bedragendeopbrengsten per100guldenkostenvolgensdevoorcalculatie 1985/8687gulden,inhetnoordenendeZandgebieden
respectievelijk 91en92.Hetnegatievenetto-overschot perhais
inhetwestencircaf1.700,inhetnoordenf970,-eninde
Zandgebieden f1.130,-.
Dekostprijsper100kgmelk ligtinhetwesteninhetalgemeen ietshogerdanindeandereproduktiegebieden,metnameop
deZandgronden.De indeafgelopendecennia opgetredenverschuiving inde (groeivan)demelkveehouderijnaardeZandgronden
heeft echtermeertemakenmet eenverschilinproduktiemogelijkhedentussendezandgronden endeveenweidegebieden danmetkostprijsverschillen.Opdezandgrondenhadeenontmengingplaatsen
kondesnijmaisteeltzichsterkontwikkelen,terwijl inhetwestelijkweidegebied deverdere intensiveringwerd geremd doorcultuurtechnischebeperkingen.Bovendieniserinhetwestenmeer
sprakevanconcurrentiemetanderegrondgebruiksvormenbuitende
landbouw.Alternatievenvoordemelkveehouders inhetwestenontbrekenvrijwel.Eenspontane "verhuizing"van produktiecapaclteit
naaranderedelenvanhetlandmag danooknietwordenverwacht.
Hoogstenszouop langere termijndeverwerkende industrieuit
kostenoverwegingen eenverdereconcentratiekunnennastreven,
maarvoorlopigheeftzijermeerbelangbijdemelkveehoudersook
inhetwestenvanhetlanddooreenbehoorlijkeprijsstellingaan
zichtebinden.
Watdemogelijke toekomstigeontwikkelingenmetbetrekking
totconcentratie ofspreiding indemelkveehouderijbetreft,valt
weinigmetzekerheid tezeggen.Zoalsinhoofdstuk 3isaangegeven,zalhet totaleaantalmelkveebedrijvenenmelkkoeienin
Nederland teruglopen.Door toenemingvanhet ruwvoerbestanddeel
indevoeding eneendaarmeegepaard gaandeverlaging vandeveedichtheid leidtditechterniet tothetvrijwillig uitproduktie
nemenvangrond inbepaaldegebieden.Welzalineenaantalgebiedenhetproduktieniveauwordenverlaagddooreengeringere
stikstofgift.Daarnaastkanzichineenaantalgebiedenhetverschijnselgaanvoordoendatdesondanksderuwvoedervoorziening in
het jaar2005teruimzalzijnvoordedanmaximaalindiegebiedentoegestanemelkveestapel (uitgaandevaneenvoortzettingvan
dehuidigequoteringsregeling).Inprincipe zouindezegebieden
eengedeeltelijke omschakeling naarandereprodukties,voorzover
debodemgesteldheid dattoelaat,ofroulatiemet bijvoorbeeld
pootaardappel-ofbloembollenteelt aantrekkelijkzijn.Hetis
echterdevraag,ofdeafzetmogelijkhedenvoor akkerbouwprodukten
entuinbouwproduktenvandevollegrond ookzodanig zullenzijn,
dateenoverschakeling uitrendementsoverwegingen zinheeft.
Aangenomenmagworden,datdeproduktieconcentratie inde
zuivelindustriehaarmaximumnognietheeftbereikt,alzijner
ooktendenzendenkbaar,datdooreengrotereproduktdifferen57

tiatiekleinere zuivelindustrieën nieuwekansenkrijgen.Uitgaandevaneenverdereschaalvergroting enconcentratie hoeft echter
nogniet deconclusie tewordengetrokken,datookdemelkveehouderijzichruimtelijk concentreert.Evenals inhetverledenkunnendetransportmogelijkheden voordemelkendemogelijkheden
voortijdelijke bewaringophetbedrijf indetoekomstverder
wordenontwikkeldmethetoogopkostenverlaging.De positievan
bedrijven inslecht ontslotengebiedenofgebiedenmetgrote
verkeerscongestiekandaarbijopdetochtkomentestaan,zonder
datdeafstand totdefabriekinabsolutezineenbelemmerende
factorgaatvormen.Voorlopig steltdezuivelindustrienogprijs
opalleaangebodenmelk enimporteert zelfsgrondstofuithet
buitenland.Demomenteelbeschikbare produktiecapaciteit speelt
daarbijnatuurlijk eenrol.Op langeretermijnzullendemogelijkhedenvaneen(sterke)produktieverhoging perdierenper
bedrijf enerzijds endeafzetruimteanderzijdsbepalenofdedoor
eenbepaalde zuivelindustrie terealiserenproduktie ineenklein
gebied (alofniet grondgebonden)kanwordengerealiseerd.Daarvoorwordt verwezennaardeanderehoofdstukken.Voorlopig lijkt
eenprijsdifferentiatiemethetoogopuiteenlopendetransportkostennietzowaarschijnlijk.Welkomenverschillen intransportkostennatuurlijk indeuitbetalingsmogelijkhedenvande
fabriekentotuiting.Voordecoöperatieve zuivelindustrie liggen
deaanvoerkostenvandemelk inhetwestencirca0,5 centperkg
hogerdaninhetnoorden.Ditkanmeespeleninde lagereultbetalingsprijs.Degemiddeldeomvangvandemelkveebedrijvenlegt
waarschijnlijkechtermeergewicht indeschaaldandeafstand
totdefabriek.Datwilzeggen,dateenaanpassingvandebedrijfsgroottestructuur inhetwesteneenmatigende invloed opde
prijsverschillenzoukunnenhebben.Ookdecoöperatievebasisvan
eengrootdeelvandezuivelindustriekanremmendwerkenopeen
verdereprijsdifferentiatietussenveehouders opbasisvantransportkosten.Maarzelfsalzouerenigeprijsdifferentiatieoptreden,dannogzaldoordeafwezigheid vanalternatievenvoorde
melkveehouderij,bijvoorbeeld inhetWestelijkWeidegebied,de
concentratie indeprimairesectorwaarschijnlijkmaarinzeer
beperktematewordengestimuleerd.

4.3 Varkenshouderij
Indevarkenshouderijzouconcentratie inenkelegebieden
voordelenkunnenbiedenuithetoogpuntvantoeleveringenafzet,
voorlichting endienstverlening.Daarnaast zijnerechterook
toenemenderisico's ennadelenaanverbonden,bijvoorbeeldmet
betrekking totdierziekten enmestoverschotten.Ookhierbieden
deboekhoudingenmaarweinig steunvoorhetsignalerenvanlocatie-ofconcentratievoordelen.Zoblijkt indevarkensfokkerij
bijeenvergelijkingvantechnisch-economische administraties-uit
verschillende consulentschappendatde fysieke opbrengsten
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(grootgebrachtebiggenperzeugper jaar)Indeconcentratiegebiedenniethogerzijndanelders.Dit biedtdusweinighouvast
voordehierbovengenoemdeveronderstelling,dat concentratie
voordelengeeft inverbandmet intensieverekennisuitwisseling,
voorlichting endienstverlening.Ookdeopbrengstprijzenvande
biggenzijninvrijwelalleregio'sgelijk;aleeninhetNoorden
liggenzeindoorsnee 1à2guldenlagerdaninderestvanhet
land,watneerkankomenopeengemiddeld verschilvanzo'n
f 3.000,-perbedrijf.
Belangrijker verschillen doenzichvoormetbetrekkingtot
devoerprijzen.Dezezijnindeconcentratiegebieden inhet
zuidenvanhet landsystematisch lagerdaninanderegebieden
(50à 100guldenperzeugper jaar,bijgemiddeld ruimhonderd
zeugenperbedrijf),watverklaardmagwordenuitdenabijheid
vandevoederindustrie endegunstige invloed vanconcentratieop
dedistributiekosten.Met betrekking totdeoverigekosteninde
zeugenhouderij (dierenarts,brandstof eet.)zijngeenkostenvoordelenvoorconcentratiegebieden aantegeven.
Indevarkensmesterijliggendefysiekeopbrengsteninde
concentratiegebieden ietshogerdandaarbuiten.Dithangtwaarschijnlijkmeersamenmetdegemiddeld groterebedrijfsomvangin
dezegebiedendanmetdeconcentratie opzich.Indevarkenshouderijiserinhetalgemeen sprakevaneenpositiefverband tussenbedrijfsomvangenfysieke opbrengsten.Deopbrengstprijzen
gevenweinig verschillen tezientussendediversegebieden.De
hoogsteprijzenwordengerealiseerd inhet consulentschapGouda,
dusbuitenhetconcentratiegebied.Dithangt samenmetdepositie
dichtbijderandstad,metkorteafzetlijnen.Ookvoordemesterijliggendevoerprijzen indeconcentratiegebieden inhet
zuidenwat lager,wat leidt toteenvoordeelvan7,5 à15gulden
permestvarkenperjaar.Bijeengemiddeldevancirca350mestvarkensperbedrijf inhetzuidenkomtdatneeropeentotaal
kostenvoordeel rondde3.000gulden.Anderekosten,waaronderde
biggenprijs,lopenbinnendemesterijvoorverschillende regio's
nauwelijksuiteen.Samenvattend:debedrijfsresultatenindevarkenshouderijgevenaleenophetpuntvandevoerkostenduidelijk
aanleiding omvanconcentratie-c.q.locatievoordelen tespreken.
Demestwetgeving zoudaardekomende jareneen (negatief)
onderscheid inmestafzetkosten aantoekunnenvoegen.Wanneer
mest buitenheteigenbedrijfmoetwordenafgezetkunnendekostendaarvaninverbandmetdegrotere transportafstandineen
gebied alsdePeelbijeengeschatte transportafstandvan150km
zo'nf30,-permestvarkensplaatshoger liggendaninhetnoorden
vanhet land.Opkortetermijnlegtditeenzwaredrukopdebedrijven,maaroplangeretermijn magopbasisvanteontwikkelen
nieuwemestverwerkingsmogelijkhedenenvaneenvermindering van
deveebezettingenverlagingvanhetmineralengehaltevanhet
veevoerwordenverwacht,datdemestwetgeving niet totdeconcentratiezalleiden.Opditpuntvaltoverigensnognietshardte
maken.WellichtkanIndetoekomsteengroteredrang totsprei59

dinguitgaanvandenoodzaakdierziekten tevoorkomen,zekerals
preventieve entingen vervallen.Over deomvang enrichtingvan
daaruit voortvloeiende verschuivingen valt echternogmoeilijk
iets tezeggen.
Losvandekostenvanmestverwerking indeconcentratiegebiedenmag overigenswordenaangenomen,dat demestwetgeving in
combinatiemet eentoenemendevraag naar "meerwelzijnsvriendelijke"produkten zijninvloed zaluitoefenen opdewijzewaarop
sommige bedrijven produceren.Met name buitendeconcentratiegebiedenzounogenigeexpansiekunneplaatshebben,waarbijde
(additionele)produktie daarmeer "grondgebonden",dusruimtevragend, zoukunnenwordendoorhetgebruikvangroteregebouwen
enmeeruitloopmogelijkheden.Misschien liggenhiervoor juist in
hetwesten (dicht bijdeconsumptiecentra)mogelijkheden.Ophet
totaleregionale concentratiebeeld vandevarkenshouderijzal
dezemogelijkeontwikkeling echtergeengrote invloedheben.

4.A Akkerbouw
Ookvoordeakkerbouw zijnonvoldoendegegevens voorhanden
omeenbetrouwbare indruk tekrijgen vanopbrengsten-enkostenverschillen tussenbedrijven inconcentratiegebieden endaarbuiten.Tussendebelangrijksteakkerbouwgebieden doenzichwel
verschillen voor ingenormaliseerde opbrengsten per100gulden
kosten.
Oppachtbasis bedraagt dieverhoudingvolgens devoorcalculaties 1985/86 inhet noorden96,inhet CentraalKleigebied105,
inhet ZuidwestelijkKleigebied 100enindeVeenkoloniën 96.Het
netto-overschot perhectare varieert danookvan451guldenin
het CentraleKleigebied totminus244gulden inhetNoordelijk
Kleigebied.Zoweldeopbrengstenalsdekostenperhectare liggen
inhet Centrale gebied duidelijkhethoogst.Dithangt samenmet
verschillen inbouwplan,bedrijfsgrootte enkilo-opbrengsten per
hectare.Overigens iserookbinnenelkvandegebieden sprake
vaneengrotespreiding inbedrijfsresultaten.
Eeninterregionale vergelijking vanopbrengsten en(toegerekende)kostenperhavoordiverse gewassen isniet voorhanden.
Indezesaldo-berekeningenzoudennaast mogelijke concentratievoordelenuiteraard ookandere factoren zoalsdebedrijfsgroottestructuur enfysieke omstandigheden totuitdrukkingmoeten
komen.Afgezienvanhet feit dat deze cijfersalleenvoorde
"grote"akkerbouwgebieden terbeschikking zoudenkunnenkomen,
wordt eraangetwijfeld ofeventuele concentratievoordelen
daaruit zoudenzijn teisoleren.Ineenaantalgevallenwaarde
teelt bijzondere aandacht vraagt (bijvoorbeeldbijdepootaardappelteelt),magwelwordenverondersteld datdeconcentratievan
kennis envakmanschap eenpositieve invloed uitoefent opderesultaten.Inhetalgemeengeldt (ookbuitendeakkerbouw),datde
tendens totconcentratie sterker zalzijnnaarmate hetproduktieprocesmeer specialistischekennisvereist.
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4.5 Tuinbouw indeopengrond
Voordegroenteteelt indeopengrond zijngeenregionaal
verbijzonderdebedrijfsresultatenbeschikbaar;hetaantalsteekproefbedrijvenisdaarvoor tegering.Erzijnuiteraard eenaantalcentravanopengrondsgroenteteelt inNoord-enZuid-Holland,
Noord-Brabant enLimburg,maardielopenquakarakternogaluiteen.Elkhoofdgewasheeftinwezenzijneigenteeltcentrum,waar
de teelt inhetalgemeenop (intoenemendemate)gespecialiseerde
bedrijvenplaatsheeft.Erisookeentendensdatdetotaleteelt
vaneengewassteedsmeer indezecentrawordt geconcentreerd.
Diegebiedsconcentratie heeftmede temakenmetdegrondsoort,
maarhangt tochvooralinsterkemateaf vandeontwikkelingenin
hetbedrijfstype.Erisdaarbijsprakevaneen "boedelscheiding":
enerzijdsconcentreert deintensieve teeltvoordeversemarkt
zichopgespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven,anderzijds
schuift debulkproduktie voordeindustrieopnaarde (grotere)
akkerbouwbedrijven.Aangeziendevastekostensteedsmeerbepalendgaanwordenvoordeconcurrentiepositie vandetuinbouwbedrijven (bewaring,koeling,mechanisatie vanplantenenoogsten),concentrerendezezichsteedsmeeropéénofenkeleProdukten.Datversterktdeconcentratie inbestaandeteeltcentra,
echtermeervanuit debedrijfstype-ontwikkelingdanvanuitspecifiekeconcentratie-oflocatievoordelen.
De scheidingvanintensieveenextensieve teeltengaat inde
toekomstnogdoor.Wat deintensieve teeltenop gespecialiseerde
opengrondsgroentebedrijvenbetreft,isersprakevaneensteeds
kapitaalintensieverwordenvandeproduktie.Daardoor isschaalvergrotingnoodzakelijk.Degespecialiseerde bedrijvenhebben
zichveelaluitmeergemengde typesontwikkeld ingebiedenmet
een "dichtepakking".Denoodzaak totschaalvergroting envruchtwisseling stuitdanalgauwopgrenzenvaninfrastructuurenplanologie.Ditwordt inderandstad versterkt door stedelijke uitbreidingen,verkeersvoorzieningen endeontwikkeling vangroenstructuren.Watdatbetreft lijkendeontwikkelingskansen inBrabant enLimburg opminderbeperkingen testuiten.
Watdeextensieve groenteteelt opakkerbouwbedrijvenbetreft, isersprakevaneensterkeafhankelijkheid vandeconservenindustrie.Voorlopig isdepositiedaarvaninNederland zwak.
Alsdatzoblijft,magwordenverwacht datdeteeltenzichvooral
zullenconcentreren inhetgrensgebied,met namehetZuidwestelijkakkerbouwgebied,waareensnelletoelevering naardein
Belgiëaanwezige industriemogelijk is.Overigenszaldezeindustriezelfdoormiddelvancontractenbepalenofhetaantrekkelijk
isdegrondstof uitNederland tebetrekkenenzo ja,inwelke
omvang.
Eenbijzondereplaatsbinnendetuinbouw indevollegrond
neemt debloembollenteelt in.Deze ismomenteel sterkgeconcentreerd inenkelzand-enkleigebieden,met name inNoord-Holland.
De concentratie isdeafgelopen jareneerder toe-danafgenomen,
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ondanks eengebrekaandirect geschiktegrondenendaarmeesamenhangende zeerhogegrondprijzenvoorbollengrond indedesbetreffendegebieden.
De voorkeurvoorvestiging ofuitbreiding vandeteeltin
Noord-Holland kanbijgebrekaangegevensvanbuitendegrote
teeltcentranietdirectaannemelijkwordengemaaktaandehand
vanverschillen inbedrijfsuitkomsten.Er isechterwel sprake
vanspecifieke bodemkundigekwaliteiteneneengeschiktewaterhuishouding indeconcentratiegebieden.Ookzijnklimaatsverschillenwaarschijnlijk vaninvloed opdeaantrekkelijkheidvan
dezegebiedenvoordebollenteelt.
Uitdefeitelijkgeconstateerde concentratiemagverderwordenafgeleid datdeondernemers erbehoefteaanhebbenzichmet
hetoogophetoppeilhoudenvande teeltkennis endevoeling
methetmarktgebeuren ineikaarsnabijheid tevestigen.Pogingen
totontwikkeling vandetakbuitendegrotecentrablijkenweinig
succesvol.Eriswatdatbetrefteenparalleltetrekkenmetde
indevolgendeparagraaf beschreven situatie indeglastuinbouw.
Ookvoordetoekomstmoetbehalvemet degenoemdecultuurtechnischefactorenmetdezeondernemersvoorkeur voorconcentratierekeningwordengehouden.Alsdeinhoofdstuk 2aangegeven
behoefteaanuitbreidingvanhetareaal zichdoorzet,magdanook
wordenaangenomendatderuimtedaarvoorvooralgevondenzal
moetenworden inofbijdehuidigeproduktiecentra.Ditbetekent
dat indiegebiedenvoorlopig drukzalblijvenwordenuitgeoefend
omgrondenvoordebollenteelt geschikt temaken,metnamedoor
hetomzettenvangrasland.

4.6 Glastuinbouw
De glastuinbouw iseensectorwaarindeconcentratiezich
heelduidelijkaftekent,enwaarinookduidelijke rendementsverschillenkunnenwordenaangegeven tussenhetwesten,endaarvan
metnamehetZuidhollandsGlasdistrict (ZHG),enoverigNederland.Eenverdereuitsplitsing van "overigNederland",waarbij
onderandereLimburg enkleinere tuinbouwcentra inhetnoordenin
beeld zoudenmoetenwordengebracht,isinverbandmetdegeringe
aantallenbedrijven inhetboekhoudnet nietmogelijk.
Het ondernemersoverschot inprocentenvandekostenbedroeg
in1984inhetZHG-1,inoverigWest-Nederland - 7 , eninoverig
Nederland -9.Inguldensuitgedrukt leiddeditgemiddeld perbedrijf toteenverschil inondernemersoverschot vanbijna
f 35.000,-tussenhetZuidholland Glasdistrict engebiedenbuiten
hetwestenvanhet land.Invoorgaande jarendedenzichsoortgelijkeverschillenvoor,diezowelgeldenvoordeglasgroentebedrijvenalsvoordebloemenbedrijven.
Zoalsuitverschillende onderzoekennaarvorenisgekomen,
hangendezeverschillenniet zozeer samenmet (alofnietlocatiegebonden)verschillen inkosten,maar vooralmet verschillen
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inopbrengsten.Bijeengelijkebedrijfsomvangzijndekostenper
eenheid vankasoppervlakte inNederland niet gebondenaande
plaatsvanvestiging.Bepaaldekosten (bijvoorbeeld grond)kunnen
buitendegrotere teeltcentra lager liggendandaarbinnen,maar
andere (toeleverings-enafzetkosten)liggendanvaakweerhoger.
Bijde (fysieke )opbrengsten iserwelduidelijk sprakevanverschillentussendecentraendebuitengebieden,dievooraldoor
"demenselijke factor"wordenbepaald.
Zoalseerdergesteld,iser (ook inandere produktierichtingen)vooraleendrang totconcentratie naarmatehetproduktieprocesveelspecialistischekennisvereist.Ditpunt speeltvooral
indeglastuinbouw enkanookinanderesectorensterkergaan
geldennaarmatedebeheersingvanalleaspectenvanhetteeltprocestoeneemt.Dewisselwerking tussen individuele tuinders ende
groeptelerswaartoezijbehoren,isvanwezenlijke betekenis
voorhethandhavenvanhetkennisniveau datnodig isomdeproduktieoptevoeren.VoorhetWestland geldtdaarbijdathetal
jarenkoploper inkennisenpresentatieniveau isenblijft,en
dathet fungeertalsoriëntatiepunt voorglastuinders inandere
gebieden.
Deopbrengstverschillen zijnweliswaargebondenaandepersoonvandeondernemer,maardekennis ontwikkelt zichtochvooralonder invloedvandewisselwerking tussenindividuengroep.
Datbetekent datdekennisvoordelen dieleidentothogereopbrengstenmoeilijk doormigratievanuithetWestland naarandere
regio'skunnenwordenovergeplant.Indepraktijkblijkt,dat
goedeondernemersdiezichbuitenhetcentrumvestigen,naverloopvantijdhunvoorsprong zienverminderenalsgevolgvande
mindernauwebandmethetcentrum.Hetzelfdeverschijnselis
geconstateerd bijgroepenbedrijven elders inhet landdiezich
gedurendeeenzekere tijd zeersterkdoorbezoekenencontacten
ophet ZHGhebbengeoriënteerd:alsdezeoriëntatieverzwakt,
dreigt ookhetontwikkelingstempoweerachter tegaanlopenbij
dat inhet centrum.
Dealgemeneconstatering isdanook,datdeontwikkeling van
deopbrengsten inhetZHG-centrum steedsietsvoorblijft lopen
opdieindeanderegebieden,endatdedaarmee samenhangende
verschillen inbedrijfsresultaatmoeilijkkunnenwordenovergeplaatstnaarandere locatiesmetbijvoorbeeld planologisch
ruimeremogelijkheden.
Deregionaleopbrengstverschillen indeglastuinbouwhebben
vooral betrekkingopdefysiekeproduktie;ineenaantalgevallen
kanerooksprake zijnvaneenmindereprijsvorming buitende
grotecentra.Somswordenprodukten danookovergroteafstanden
naardebelangrijksteveiling vervoerd.Televeilenkanindit
opzichtkostenverlagend enwellichtkwaliteitsbevorderend gaan
werken voor telers inkleinere centra.Hetbelangrijksteeffect
zalechterzijnhetverbeterenvandeafstemming vanvraagen
aanbod endaarmeeeenbetereprijsvorming.Ditgeldtdanook (zij
hetmisschien inietsminderemate)voordetelers inhetcentrumgebied vanhetZHG.
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Ookineensituatiewaarin televeilenwijdverbreidis,
zullendesociaal-psychologische factoren,dievangrotebetekeniszijnvoordeverschillen inproduktieniveau tussenhetcentrumenderestvanhet land,blijvenbestaan* Hetzelfdegeldt
uiteraard voordeenormeinfrastructuurdierondhetcentrumis
opgebouwd,maarwellicht zoudieopnietaltelangetermijnnog
makkelijker zijnoverteplaatsendandekennis-concentratie.Om
deze redenenwordtverwachtdathet televeilen,alwerkthetwel
enigszins inhetvoordeelvandegebiedenbuitenhetgrotecentrum,niet toteenduidelijke regionale deconcentratie zal
leiden.
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5. De toekomstige plaats van de agri-business
in de Nederlandse economie

5.1

Inleiding

Indithoofdstukwordt nagegaanwatdegevolgenzijnvande
hiervoorgeschetste toekomstigeontwikkelingenvoordeplaatsvan
deagri-businessindeNederlandseeconomie.Deagri-business
"\
omvatdelandbouwendedirect enindirect metdelandbouw samen- •
hangendeactiviteitenzoalsdetoelevering vangoederenendienstenaande landbouwendehandel inenverwerking vanagrarische
Produkten (Poste.a., 1987).Indeeersteplaatswordendegevolgenvoorwerkgelegenheid eninkomenindeagrarische sectorbehandeld.Vervolgenswordt ingegaanopdetoekomstigebetekenis
vandeagri-business indeNederlandse economie.Tenslotteworden
enkelemogelijke ontwikkelingen indestructuurvandeagribusinessgeschetst.

V

5.2 Werkgelegenheid eninkomenindeagrarische sector
Werkgelegenheid enproduktiviteit
OndanksdesterkevolumegroeivandeproduktievandeNederlandselandbouwindeafgelopendecennia isdewerkgelegenheid in
deze sectoraanzienlijk gedaald enbleefhet reëleinkomenopwat
langeretermijnbezienongeveer gelijk.De arbeidsproduktiviteit
indeagrarischesectornamdanooksterk toeendevoordelen
daarvanwerdenvooreenbelangrijk deeldoorgegevenaandeverwerkendeindustrieendehandelenuiteindelijkaandeconsument
inbinnen-enbuitenland.
Technischgezienisookindekomende decenniaeenaanzienlijkeverdereverhogingvandearbeidsproduktiviteit mogelijk:
beschikbare technologieënwordennogniet ofnogslechts tendele
toegepast terwijlindekomende jarenongetwijfeld nieuwetechnologieënbeschikbaarzullenkomen.Inhoofdstuk 2isdeverwachtinguitgesprokendatindekomendedecenniadestijgingvande
bruto-produktie indelandbouwwaarschijnlijknietmeerdan0,5 à
1%per jaarzalbedragen.Bijeengelijkblijvendestijgingvande
arbeidsproduktiviteit zoudandoordegeringeregroeivandeproduktiedeverminderingvanhetaantalarbeidskrachtenindelandbouwverhoudingsgewijssterkmoeten toenemen.Bijdezegedachte
moeteneenaantalkanttekeningenwordengeplaatst.
DeNederlandse landbouwheeft indeaflopendecenniade
bruto-produktie sterkuitgebreid mededooreensteedsomvangrijkeraankoopvanproduktiemiddelen (veevoer,kunstmest,bestrijdingsmiddelen,geneesmiddelen).In 1985was dewaardevande
aangekochte produktiemiddelen ongeveer dehelft vandewaardevan
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debruto-produktie.Ongeveer60%vandeaangekochte produktiemiddelenbestonduit veevoer.Doordesterketoeneming vandeaankoopvanproduktiemiddelennamdenetto-produktiebelangrijkmindertoedandebruto-produktie.
Deverminderdeafzetmogelijkhedenkunnentotgevolghebben
dathierinverandering optreedt endatindekomende jarende
netto-produktiemeerzalstijgendandebruto-produktie.Zomag
wordenverwacht datdeondernemers inde landbouw zullen trachten
tebesparenopdeaankoopvanproduktiemiddelen dooreenzuiniger
gebruikendooreenverhoudingsgewijsgrotere inzetvandeeigen
produktiecapaciteit.Zoisindevoorgaandehoofdstukkengewezen
opondermeereenmogelijkeverbredingvandevoederbasis doorde
substitutievanaangekochtkrachtvoerdoor ruwvoerenzelfverbouwdkrachtvoer enaaneenruimerevruchtwisseling.Hetlijkt
danookmogelijkdatindekomendedecenniadeaankoopvanproduktiemiddelenpereenheid produktmetca.1%perjaarzoukunnen
dalen.Bovendienmoet rekeningwordengehoudenmetdeverwachte
verandering indesamenstelling vandeproduktie.Zowordtverwacht datvooraldeagrarische sectorendieverhoudingsgewijs
weinig goederenendienstenaankopenhunaandeelindebrutoproduktie zullenvergroten.Hetvolumevandenetto-produktievan
degeheleland-entuinbouwzaldaardoormeertoenemendandat
vandebruto-produktie.Geletopdestijgingvandebruto-produktie,debesparingenopdeaankoopvanproduktiemiddelen ende
veranderingen indesamenstelling vandeproduktie zoudenettoproduktienogcirca2à3% per jaarkunnengroeien.
Bijeengelijkblijvenvanhetaantalarbeidskrachten zoude
arbeidsproduktiviteit indelandbouwdusmetongeveerbovengenoemd percentage toenemen.Aangenomenmagechterwordendatook
indetoekomsthetaantalarbeidskrachtenverderzaldalen.De
omvangvandezevermindering valtmoeilijk aantegeven.Eenzeer
sterkedalinghad plaatsinde jarenzestig toeneengemiddelde
vermindering vannietminderdan4%per jaarwerd gerealiseerd.
Hierbijmoetechterwordenbedachtdatindietijdverhoudingsgewijsveelniet-bedrijfshoofdenindeagrarische sectorwerkzaam
warenendaterbuitendelandbouw sprakewasvaneentekortaan
arbeidskrachten.Inbeideopzichtenisdezesituatieveranderd.
Dedalingvanhetaantalarbeidskrachten zalookindekomende
jarenvooreenbelangrijk deelmoetenplaatshebbenbijgeneratiewisseling.Aannemendedatooknogenigeberoepsverandering zal
plaatshebbendoordemindergunstigeperspectieven voordesectorkandemaximale teruggangvanhetaantalarbeidskrachtenwordengeschatop2,5 à3%per jaar.Dewerkgelegenheid zoudan
dalenvan265.000manjaren in1985totcirca200.000 in1995en
circa150.000in2005.Destijgingvande arbeidsproduktiviteit
zouopbasisvandegenoemdegegevensgeraamd kunnenwordenop
circa4à5%perjaar.
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Prijzeneninkomens
Indevoorgaandehoofdstukken iservanuitgegaandatookin
komendedecenniasprakezalzijnvaneenverderedalingvande
reëleprijzenvanagrarischeproduktenenzelfsdatdezevooral
indeakkerbouwenindeintensieveveehouderijmaarookinde
melkveehouderijgroterzalzijndaninhetverleden.Voorde
akkerbouwisimmersuitgegaanvanvooralprijsdalingalsmiddel
totaanpassing vandeproduktieaandeafzetmogelijkheden.Anders
gezegddeinkomensindeakkerbouwkomenonderdruk testaan.
Voorwatdeveehouderijbetreftmoet ookrekeningwordengehouden
metdeontwikkelingvandeprijzenvandeinputsmetnamemetdie
vanveevoer.Reedsgeziendeteverwachtengroteredalingvan
dezeprijzenmaggerekendwordenopeengrotereterugganginhet
reëleprijsniveaudaninhetverledenhetgevalisgeweest.Ook
denoodzaak toteenaanpassingaandeveranderende omstandigheden
zalerechter toeleidendatookbuitendeakkerbouwdereële
prijzenzodanig zullendalendatdeinkomensonderdrukblijven
staanendathetmeest indeveehouderijenindemetdeakkerbouwverwante tuinbouwsectoren.Ondankseentoeneming vande
netto-produktie lijktdanookeenteruggang vanhet sectorinkomen
waarschijnlijk.Deomvangvandeze teruggangzalvermoedelijk,
medegeletopdeontwikkeling inEG-verband,vanslechtsbescheidenomvangzijn.

5.3 Deeconomischebetekenisvandeagri-business
Inkomenenwerkgelegenheid
De betekenisvandeagri-business voordeNederlandseeconomieneemtweliswaargeleidelijk afmaarisnogsteedsaanzienlijk.Ruim 10%vanhetnationaal inkomenwordt verdiend inde
agri-business enongeveer12%vandewerkgelegenheid komtvoor
rekening vandeagri-business (Poste.a., 1987).Eenbelangrijk
deelvanhet inkomenwordt verdiend doorexport vanagrarische
produktenenvoedingsmiddelenwaardooreenbelangrijkebijdrage
wordt geleverd aanhetevenwicht opdebetalingsbalans.
Deindevoorgaandehoofdstukkengeschetste ontwikkelingen
hebbenuiteraard nietalleeninvloed opdelandbouwmaarookop
andereonderdelenvandeagri-business.Inhetalgemeenkandaarbijwordenopgemerkt dateenverminderde groeivanhetproduktievolume indeagrarischesectorbetekentdatookde toeleveringsen
aandelandbouwendeverwerking vanagrarischeprodukten doorde
voedingsmiddelenindustrie mindersterkzullentoenemen.Naast
dezealgemeneopmerkingkunnenechter enkelemeerspecifiekeopmerkingenwordengemaakt.
Debelangrijkstetoeleveraaraande landbouwisdeveevoerindustrie.Wanneerwe rekeninghoudenmetondermeerdeteruggang
indemelkproduktie enhet strevenvandelandbouwomdevoeder67

basis teverbreden tenkostevandeaankoopvankrachtvoer dan
magworden verwacht datdebinnenlandseafzet vandeveevoerindustriewaarschijnlijk ietszaldalen.Dit laatstezalinhet
bijzondergeldenvoordekalvermelkindustrie,omdat eengeringer
aantalkalverengeborenzalwordenenvermoedelijkeengroeiend
deeldaarvanbestemd zalwordenvoorderoodvleesproduktie.
Enigetoenemingvantoeleveringenaandelandbouwmagworden
verwachtmetbetrekking totautomatisering,milieuvoorzieningen
endiensten (kennis).
Indesfeervandeverwerkingvanagrarischeproduktenkan
indeeerste plaatswordengewezenopdeverandering indesamenstelling vanhetagrarischproduktiepakket.Verhoudingsgewijs
meerdaninhetverledenwordt voordekomendedecenniavooral
groei verwacht insectorenwaarvandeproduktengeenofnauwelijkseenbe-ofverwerking ondergaaninvolgende schakels vande
bedrijfskolomzoalsmetnamedevoedingsmiddelenindustrie (pootaardappelen,glasgroenten,sierteeltprodukten).Weliswaarwordt
ookeenverderestijgingvandevleesproduktie voorzienmaardaar
staat eendalingvandemelkproduktietegenover.Persaldozal
hetaandeelvandeagrarische produktendateenindustriëleverwerkingondergaat danookenigszinsafnemen1 ) .
Hoedeontwikkelingen binnende voedingsmiddelenindustrie
zijnvaltmoeilijk tezeggen.Aangenomenmagwordendatdebeperkingen indemelkafleveringenaandezuivelindustriemetnamezal
leidentoteenbeperkingvandeproduktievandeinterventieproduktenboterenmagermelkpoeder,produktenwaarvandetoegevoegdewaardedoordeindustrie relatief beperkt is.Het isvoorts
mogelijk datdevoedingsmiddelenindustrie zichinsterkeremate
gaat toeleggenopproduktenmeteenhogere toegevoegdewaarde
ondermeerdooreensterkeraccent teleggenopkwaliteit vande
produktenendoordeontwikkelingvannieuweprodukten.Of indit
opzichtdezogenaamdeagrificatie,deteeltenverwerking van
landbouwprodukten voorallerleibestemmingenbinnendevoedingsmiddelensfeer,eenontwikkeling vanbetekeniszalwordenvalt
thansnogniet tevoorzien.
Persaldomagvooralsnogwordenverwacht datdebetekenis
vandedirectenindirect metde landbouwsamenhangendeactiviteitenvoordeNederlandseeconomie intermenvanwerkgelegenheid
eninkomeninversterktematezalafnemen.Deontwikkelingenin
devoedingsmiddelenindustrie zulleninonvoldoendematetegenwichtkunnenbiedenaandegeringerebehoefteaaninputsvande
landbouwendegeringere stijgingvandetoeleveringenaande
voedingsmiddelenindustrie.Hetaandeelvandelandbouwinde

1)
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Zoalsvermeldwordt ondermeervoordeglastuinbouw een
relatief sterkegroeiverwacht.Desectoren indeglastuinbouwhebbeneenverhoudingsgewijsgrote inputuitandere
sectoren (kassen,verwarmingsapparatuur,bestrijdingsmiddelen e t c ) .

agri-business tenaanzienvanwerkgelegenheid eninkomenzaldan
ookvermoedelijk tenminstegelijk blijvenenwellicht ietstoenemen.
Bijdrage aandebetalingsbalans
Tenslotteenkeleopmerkingen overdebijdragevandeagribusinessaanhet evenwicht opdebetalingsbalans.Ondankseen
dalingvandereëleprijzenvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen isdebijdrageaandelopenderekeningvandebetalingsbalansaanzienlijk geblevendoordathetexportvolume sterktoenam
enzelfsverhoudingsgewijsmeerdandeproduktie.Hoeweldit
laatstevooreenaantalproduktenookindetoekomsthetgeval
zalzijnenerwellicht eveneens indekomende jarensprakezal
zijnvaneenverdere internationalisering vandeNederlandse
markt vooragrarischeproduktenenvoedingsmiddelen ligttoch
voorhetgehele produktiepakket eenbelangrijke toenemingvanhet
exportaandeel indeproduktieniet indelijnderverwachting.
Nederland isimmers juistzelfnogeenlandmetverhoudingsgewijs
gunstigeafzetperspectieven.Geziendeexportprijzenzichvermoedelijk zekernietgunstigerzullenontwikkelendaninhet
verleden ishetdanooksterkdevraagofhethogeaandeelvande
agri-business indeexportopbrengsten indekomende decennia
gehandhaafd kanblijven.
De bijdrageaandebetalingsbalanswordtberekend doorde
exportopbrengsten teverminderenmet deimporten tenbehoevevan
deagri-business.Zoalsgezegd zaldeagrarischesectorzichvermoedelijkvooralaanpassenaandegewijzigde omstandighedendoor
eenbezuiniging opdeinputs,ondermeerdooreensubstitutievan
aangekochtkrachtvoerdoorzelfgeproduceerd voer.Eenbelangrijk
deelvandegrondstoffenvoordeproduktievankrachtvoerwordt
geïmporteerd.Verwachtmagwordendatdeontwikkelingvande
importvankrachtvoergrondstoffenookomdeze redenachterzal
blijvenbijdieinhetverleden.Persaldolijkthetdanook
waarschijnlijk dat indetoekomst debijdrageaandebetalingsbalansaanzienlijk zalblijven.

5.A Deontwikkeling vandeagrarischeproduktiekolommen 1)
Algemene ontwikkelingen
Indezeparagraafwordenenkeleopmerkingengemaakt over
mogelijkeontwikkelingen indeopbouwenwijze vancoördinatie
vandeagrarischeproduktiekolommen.Begonnenwordtmetenkele
algemeneopmerkingenendaarnawordt inhetkort ingegaanop

1) Dezeparagraaf isgebaseerd opeeninterneLEl-notitievan
ir.J.J. deVlieger.
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enkelespecifieke produktlekolommen.Hierbijwordt aangesloten
bijdeverwachteontwikkelingen zoalsdie inhetvoorgaande zijn
beschreven.
Inhetalgemeenkanwordengesteld datopbouwenomvangvan
agrarischeproduktlekolommenmedewordenbeïnvloeddoorimportrespectievelijk exportmogelijkhedenvanagrarischeproduktenvoor
deverwerkende industrieendoorveranderingen inproduktietechniekenenveranderingen indevraag.
Voorwat deontwikkeling indevraagkanbehalvedeinde
hoofdstukken2en3gesignaleerde ontwikkelingnaarop"natuurlijkerwijze"geproduceerd voedselookwordengewezenopdegroterevraagnaarconvenienceprodukten.Eenenander leidttoteen
groterematevanproduktiedifferentiatie.Omditmogelijk te
maken zalwellicht deschakeldiedicht bijdeconsument zitbelangrijkerworden.
Inditverbandkanookwordengewezenopdeal jarenaande
gangzijndeontwikkelingvanschaalvergroting enconcentratie in
dedetailhandel.Hier staat tegenover dat ineenaantalgevallen
verwerkendebedrijvenmetbehulpvanmarktonderzoekhetheft zelf
inhandenzullenwillenhouden.Inbeidesituatieszalmeerdan
inhetverledendeproduktie plaatsvindenviacontractenofgedifferentieerdeprijs/kwaliteitsschema's.Voordeagrariërsbetekentditdatdebandenmethetverwerkend bedrijfdirecterworden
enermeer takenophetgebied vandekwaliteitszorg bijkomen.De
zelfstandige functievandeverzamelende handelenookvande
veemarkten zalmededaardoorwaarschijnlijk (verder)verminderen.
Voorwatdeproduktietechniek betreftkanwordengewezenop
deautomatisering enopdegrotererolvandeinformaticaenvan
informatiestromenwaardoorbeterensnelleropveranderingenen
devraagkanworden ingespeeld. Inditverband zougedachtkunnen
wordenaanhet-opwat langere termijnbezien-ontstaanvan
electronlschemarkten.Het televeilenkanhiervanalseenvoorloperwordengezien.
Inhetbijzonderkannogwordengewezenophetmogelijk ontstaanvangeheelnieuweproduktlekolommen doortoepassingvanbiotechnologieenagrificatie.Hierkanzowelwordengedachtaanhet
ontstaanvannieuweeindproduktenvervaardigd uitagrarischeproduktenalsvannieuwe inputsvoordeland-entuinbouw.Ethanol
enBSTkunnendaarbijalsvoorbeeldenwordengenoemd.Overdit
soort ontwikkelingenkanopditmoment echternogweinigmetzekerheid wordengezegd.
Deveehouderijkolommen
Tenaanzienvandemelkveehouderijkolomleidtdeontwikkelingvandemelkproduktie toteengeringereomvang.Hierstaat
tegenover datdezuivelindustrie zichmeer zalgaan toeleggenop
defabricagevanproduktenmet eenhogetoegevoegdewaardeen
zichwellichtmeergaat richtenopproduktdifferentiatie.Hierbij
kanook-medeafhankelijk vanwettelijkemogelijkheden-worden
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gedachtaandeproduktievanmengproduktenwaarvan bijvoorbeeld
ookplantaardig vetdeeluitmaakt.Eengrotereproduktdifferentiatiezoueengroterelevensvatbaarheid voorkleinereproduktieeenhedenkunnenbetekenen.Decoördinerende rolvandezuivelfabrieken indezekolomzalvermoedelijk blijvenbestaanalkan
depositievandezuivelfabriekenwelwordenbedreigd doorde
grootwinkelbedrijven.
Evenals indemelkveehouderijkolomzullenervermoedelijk
ook inde rund-enkalfsvleesproduktiekolomopkorte termijngeen
groteveranderingen optreden.Wel zullendeslachterijen ingrotermatedannuovergaan tothetuitsnijdenenvoorverpakkenvan
vleesenvoortsmeerdanthanshet vleesbewerken totconsumentenartikelen.Opwat langeretermijnzoudenaparteuitsnijderijen
enverwerkendebedrijvenkunnen ontstaan.Hetcontact veehouder
slachterijzaldirecterworden,omdatdeveehouder ooktaken
krijgt inverbandmethet leverenvandegewenstekwaliteit.De
betekenisvandezelfstandigverzamelende veehandelenvanveemarkten zalhierdoor teruglopen.Decoördinatie zalmeervia
classificatieencontractenplaatsvinden.Eenenanderzalechter
niet zondermeer leidentotmeerwerkgelegenheid daardoorde
automatisering ennieuweverwerkingtechnieken (verkleinen,homogenisereneninvorm persen)dearbeidsproduktiviteit belangrijk
kantoenemen.
De opmerkingen diehiervoorgemaakt zijnvoorderund-en
kalfsvleesproduktiekolom geldeningrote lijnenookvoordeproduktiekolommenvandeintensieveveehouderij.Ookhierzoudus
sprakekunnen2ijnvaneengrotereklantgerichtheid endaarmee
tevensvanmeeraandacht voorproduktontwikkeling.Voortszouop
langere termijneveneensbijeierendeverwerking eengrotererol
kunnengaanspelen.Tenslotte zalhiermeernogdanbijdevoorgaandekolommendoorvoorzieningenvoormestopslag,doormesttransport endoornieuweverwerkingsmogelijkheden vanmesteen
zekereuitbreiding vandeproduktiekolomontstaan.
Deakkerbouw-en tuinbouwkolommen
Met betrekking totdeakkerbouw zoudenoplangeretermijn
nieuwekolommenkunnenontstaanopbasisvanondermeernieuwe
ontwikkelingen ophetgebied vandebio-technologie endeagrificatie.Opkortere termijn zoudebetekenis vandeproduktiekolomvoorpootaardappelenalsmede ookdievanuienkunnentoenemen.Dit laatstehoudtverbandmetdeopkomst vandeverwerking
vanuien.Inhetalgemeenzaldecoördinatievooralviaclassificatiesystemen plaatsvinden,terwijlcontractenvooralbijhoge
prijsrisico'szullenwordentoegepast.
Deopbouwvandeproduktiekolommen voordeproduktenvande
tuinbouwzalvermoedelijkweinig veranderen.Verwacht magworden
dat,mededoordeconcentratie aaninkoperszijde,de concentratie
vanveilingen nogverderzaldoorgaan.Inverband hiermeekanook
debetekenisvanteleveilen toenemenenzijnoplangeretermijn
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elektronischemarktendenkbaar.Bijboomkwekerijproduktenzalde
produktiekolom verkortkunnenworden indienmeergebruikwordt
gemaakt vandatabankeneninformatiesystemen.Bijdecoördinatie
vanconservengroente blijvencontracteneenbelangrijke rolspelen.Voordeandere produktenzaluitbetaling naarkwaliteit in
betekenis toenemen.
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6.

Slotbeschouwing

6.1 Evaluerende opmerkingen
Inhoofdstuk 2IsaangegevendatdeproduktlewaarvoorafzetmogelijkhedenbultendelandbouwzijnIndetoekomstmeteen
veelgeringerareaalzoukunnenwordenvoortgebracht danbeschikbaarzalzijnvoorzovereralthansgeenaanpassingenplaatsvindenaandegewijzigdeomstandigheden.Inhoofdstuk 3isvervolgensaangegevendatdeaanpassingsmogelijkhedenvoordelandbouw
groot zijnendaarbijisdenadrukgelegd opdevervangingvan
aangekochtkrachtvoerdoorzelfverbouwd ruwvoer enkrachtvoer.
Hetareaaldatdannodig zouzijnvoordevoortbrenging vanProduktenvoordemarkt zoubeduidendhogerzijndanhet inhoofdstuk2berekendeareaal.
Degrootsteaanpassingsmogelijkhedenhebbendegebiedenmet
thansdehoogsteveedichtheid.Voordemelkveehouderijzijndat
ondermeerdeprovincies Zuid-Holland enNoord-Brabant.Inhoofdstuk2isgewezenopdeuitbreidingsmoglijkhedenindetuinbouw
terwijl inhoofdstuk4geconcludeerd isdatdeindezeprovincies
aanwezige tuinbouwconcentraties veelal locatievoordelenhebben.
Eenenander leidttotdeverwachtingdatdebehoefteaancultuurgrond voordeproduktlevoordemarkt indezeprovincies
groot zalblijven.IndeprovincieZuid-Holland zullengeziende
vraagnaargrond voorniet-agrarische doeleinden zelfsbelangenconflictenvoorkomenmetbetrekking totdeuitbreiding vanhet
glasareaal.Welishetmogelijk datindezeprovincies ineen
aantalgevallenenmetname ingebiedenmetmindergunstigemogelijkhedenvooraanwending vandegrond buitendeveehouderijeen
deelvandegrondvanbedrijven extensiever zalwordenbenuten
eenrolzoukunnenspeleninhetbeheervannatuur-enlandschap.
Voordeprovinciesmet eenlagemelkveedichtheid zaldit laatste
sterkerhetgeval zijn,vooralalsdie lagemelkveedichtheid samengaatmetdeafwezigheid vandemogelijkheid vanandergrondgebruikzoalsbijvoorbeeld voorveenweidegebiedenalsWaterland
inNoord-Holland,Giethoorn/Steenwijkerwold inOverijsselenin
minderematedeVeenweidestreek inFriesland.
Kenmerkend voordeakkerbouw ishet Intensievebouwplanen
deconcentratie vandeakkerbouw ineenbeperktaantallandbouwgebieden.Inhoofdstuk 2isdeverwachting uitgesprokendatook
inde toekomsthetareaalhakvruchtengrootzalblijven,terwijl
Inhoofdstuk 3nadruk isgelegd opdebetekenisvaneenruimere
vruchtwisseling.Omdat indeweidegebieden-destemeerendes
teeerdernaarmatedemelkveedichtheid perhectare lageris-de
cultuurgrond nietmeervolledigvoordemelkveehouderijkanwordeningezet,kanwordengedachtaanmogelijkhedenwaarbijeen
deelvandezegrondbijdevruchtwisseling indeakkerbouwwordt
betrokken.Ditgeldt daninhetbijzondervoordekleiweidege73

biedenvoorzoverhet gaat omdeakkerbouw opdekleigrondenen
voordezandgebieden inhetNoorden enOostenvoorwat betreftde
veenkoloniale akkerbouw.
6.2 Gevolgenvan beleidsalternatieven
Indezeverkenning isuitgegaan vaneenvoortzetting vande
huidigewijze vanmelkquotering envaneenverdere vermindering
vanhet quotum.Het isdenkbaardat oplangeretermijnhet landbouwbeleid erandersuit zalziendan isverondersteld.Zoishet
bijvoorbeeld mogelijk datmelkquota groter zullen zijndanis
aangenomen,dat dequotanationaalverhandelbaarworden enzelfs
dat dequotering geheel zalverdwijnen tengunstevaneenmarktgericht prijsbeleid. Indeeerstesituatie zaldat betekenendat
meergrond benodigd zalzijnvoordemelkveehouderijdanweldat
perkoeperdagminderdan12kgdrogestofuit ruwvoergedurende
destalperiodezalworden verbruikt.Indetweedesituatiekan
danwordengedacht aaneenruimtelijke concentratie vandequota
openversneldegroeivandegroterekapitaalkrachtige veehouderijbedrijvenwaarbijopdezebedrijven sprake zalzijnvaneen
intensief grondgebruik.Indederde situatie ishet denkbaardat
Nederland zijnmelkproduktie nietalleenzouweten tehandhaven
maardooreengunstige concurrentiepositie nogweet uit tebreiden.Ook indat gevalismeer intensief benuttegrond nodigdan'
isaangenomen.Het aanwezige areaalheeft dus tevenseenzekere
reservefunctie.Inalledrieonderscheiden situaties zoudemoderniseringvandemelkveehouderijvermoedelijk snellerverlopen.
Zozoudenmeerbedrijvenwordenvergroot enmet eenmelkrobot
wordenuitgerust.Hier staat tegenover eenversnelde beëindiging
vandemelkveehouderijdoorbedrijven ingevalvanverhandelbaarheid vanquotarespectievelijk beëindiging vandemelkquotering.
Inhet gevalvanuitbreiding vandemelkproduktie zijnuiteraard
ookdeperspectieven vandeveevoerindustrie enmet namevande
zuivelindustrie gunstiger.
Voor deakkerbouw ishet denkbaar dat incombinatie met een
meer beperkteprijsverlaginggrond uit produktiewordt genomen
doorbraaklegging.Deeffectendaarvan zijnafhankelijk vande
aard enomvang vandebetreffende regeling.Zokaneenonderscheidwordengemaakt inbijvoorbeeld regelingendiebetrekking
hebbenophet gehelebedrijf,doorbraaklegging van eendeelvan
het totaleareaalcultuurgrond opeendeelvanhet bedrijfwaarbijdebraaklegging alleenbetrekking heeft ophet areaalvaneen
bepaald gewas.Inhet eerste gevalworden alleakkerbouwbedrijven
wat areaalbetreft indezelfdemategetroffen.Zolangdeomvang
vandeareaalbeperking bescheidenvanomvang isbehoeft ditgeen
effect tehebbenophethakvruchten.De problematiek vande
vruchtwisseling blijft danuiteraardwel bestaan.Inhetgeval
dat debeperkingalleenopbijvoorbeeld hetareaalgranenbetrekkingheeft zullen vooraldebedrijvenmet eengroot graanaandeel
wordengetroffen.InNederland gaathet danvooralomdebedrijven inhet Oldambt.
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Bijlagen
Bijlage 1 Het ruimtebeslag door de Nederlandse tuinbouw tot het 2005

De basis voor dit scenario is gelegd in een studie,waarin ten behoeve van
het ministerie van Landbouw en Visserij de te verwachten ontwikkelingen voor het
tijdvak 1985-1990 zijn geprognotiseerd. In het LEI-onderzoekverslag 24,
(Kortekaas e.a., 1987) zijn de gekozen modelopzet, de analyse over het achterliggende tijdvak en de prognose-uitkomsten voor het jaar 1990vastgelegd. De
prognoses zijn opgesteld met in achtneming van een groot aantal randvoorwaarden
onder meer met betrekking tot bevolkingsomvang en -samenstelling, het besteedbaar inkomen per hoofd en de prijzen van de produktlemiddelen.Voor de periode
na 1990worden in deze randvoorwaarden geen grote verschuivingen verondersteld.
Met betrekking tot de prijsontwikkeling van Nederlandse tuinbouwprodukten is
aansluiting gezocht bij de te verwachten ontwikkeling in de bruto-produktiviteit
in de diverse tuinbouwtakken. De prijsontwikkeling van de tuinbouwprodukten en
de overige randvoorwaarden bepalen uiteindelijk de afzetmogelijkheden van het
Nederlandse produkt.
De areaalprognoses gaan uit van een verondersteld marktevenwicht in het
desbetreffende prognosejaar. Conjuncturele areaalschommelingen zijn buiten beschouwing gelaten. Basisjaar voor de prognoses in eerdergenoemd onderzoekverslag
was 1984 of het meerjarig gemiddelde 1982/84.Voor de vergelijkbaarheid met de
overige takken van landbouw zijn voor deze nota de groeipercentages en de bijbehorende areaalprognoses herberekend uitgaande van de meitellingsarealen in
1985. In de tabellen 2.1 t/m 2.3 zijn de uitkomsten van deze herberekening
samengevat.
Zoals gezegd kon tot en met 1990worden teruggevallen op de reeds bestaande
prognoses uit eerder genoemde onderzoekverslag. Voor de periode 1990-2005 zijn
de toekomstige veranderingen in de vraag naar Nederlandse tuinbouwprodukten en
de ontwikkeling in de fysieke opbrengsten per oppervlakte-eenheid kwalitatief
ingeschat. Voor de afzet van deNederlandse tuinbouw betrof dit zowel het toekomstige verbruik per hoofd van de betreffende produktgroep als de mogelijke
verschuiving in de Nederlandse concurrentiepositie op de relevante afzetmarkten
(Remmers e.a., 1982). De produktie-ontwikkeling per oppervlakte-eenheid hangt
samen met teelttechniek, ruimtebenutting en plantmateriaal. De verwachtingen
omtrent de ontwikkeingen in de periode 1991-2005 zijn in vorm van plussen en
minnen in kaart gebracht. Elk plusje of minnetje staat voor een jaarlijkse mutatie van 0,5%. Voor elke tak van tuinbouw is een dergelijk schema opgesteld. Deze
schema's zijn indeze bijlage opgenomen als kwalitatieve scenario-tabellen.
In onderstaande overzichtstabel is dit vertaald in een voorspelling voor de
tijdvakken 1985-1995 en 1995-2005. De groeipercentages voor de periode 1985-1995
zijn daarbij afgeleid uit de groeipercentages voor het tijdvak 1984-1990, zoals
berekend in het onderzoekverslag, en uit de groeipercentages afkomstig uit de
kwalitatieve prognoses voor de periode 1990-2005.
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OverzichtstabelvoordeNederlandsetuinbouw
Produktgroep

Areaal
1985
inha

Vraagontw.
Ned.produkt

Prod./opp.

Areaalprognose

198519951985- 19951995
2005
1995
2005
(in%perjaar) (in%perjaar)
Glasgroente
4559
Bloemkw.onder
glas (excl.potpl.) 3589
Potplanten
686
Overigglas1)
139
Totaalglas
8973
Champignons
(xlOOOm2teeltopp.)
Bloembollen/
opengr.bloemen
Boomkwekerijen
vasteplanten
Pit-ensteenvr./
kleinfruit
Opengr.groenten
Tuinbouwzaden
Totaalopengr.
tuinbouw(excl.
zaai-uien)

810
16746
6643
23323
53429
1977

102118

2,5

1,5

2,5

1,5

2,5
5,5

2,5
4,5

2,0
3,5

1,5
2,5

4,0
1,5

2,5
1,5

1,52) 1,5
0,0
1,0

1,0
1,0

2,5
0,0
0,5
0,5
1,0

1,0
0,5
0,5
1,0
0,5

1995
(ha)
4600

2005
(ha)
4600

3800
4200
850
1050
200
250
9450
10100

940

1090

19400

21400

7300

8100

22200
53400

22200
56100
2000
2000

104300

109800

1) 50hafruitteelt+ 150en200haboomkwekerijrespectievelijk in1995enin
2005.
2) Inhetonderzoekverslag ismetnamehet institutionele/professionele verbruikvoordeperiode1985-1990doorhet ontbrekenvanstatistischegegevensfoutief ingeschat.Verschuiving vanproduktievanoverheid (gemeenten)
naarparticulierbedrijfslevenspeelthierinmedeeenrol.
Bron:CBS-meitelling.
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Kwalitatievescenario-tabellenpertakvantuinbouwvoordeperiode1991-2005

1. Glasgroente
A Afzet
Afzetgebied

Concurrenten

Verbruik/

0
0

1) Nederland
2) West-Duitsland
3) Frankrijk
4) Groot-Brittannlë
5) Overige
Nieuweafzetmarkten
Nieuweprodukten/
variëteiten

0
geen

wie

positieNed.
tuinbouw

geen
Spanje
Spanje, lokaal
Spanje, lokaal
Spanje, lokaal

gelijk
gelijk
gelijk

+
Vraagontwlkkeling1991-2005:1,5%p.j.

B

Produktie-ontwikkeling peroppervlakte-eenheld

1) Intensivering
a)ruimte-benuttlng
b)verhogingenergle-lnput
2) Teeltbeheersing

+
+
+
Produktie-ontwikkeling/m2kas:1,5%p.j.

2. Bloemkwekerijonderglas(excl.potplanten)
A Afzet
Afzetgebied

Verbruik/
consument

Concurrenten
wie

1) Nederland
2) West-Duitsland
3) Frankrijk
4) Groot-Brlttannië
5) VerenigdeStaten
6) Overige
Nieuweafzetmarkten
Nieuweprodukten/
variëteiten

0
0
+
+
+
0
geen

geen
Israël
lokaal
lokaal
Colombia,lokaal
lokaal

positieNed.
tuinbouw
gelijk
gelijk
+
gelijk
gelijk

+
Vraagontwlkkeling 1991-2005:2,5%p.j.

B

Produktie-ontwikkeling peroppervlakte-eenheid

1) Intensivering
a)ruimte-benuttlng
2) Vermeerderingstechnieken
3) Teeltbeheersing

+
+
+
Produktle-ontwlkkeling/m2kas:1,5%p.j.
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3. Potplanten
A Afzet
Afzetgebied

Verb ruik/

Concurrenten
wie

+
+
+
+
+
+

1) Nederland
2) West-Duitsland
3) Frankrijk
4) Groot-Brittanni'é
5) Overige (België)
Nieuweafzetmarkten
NieuweProdukten/
variëteiten

positieNed.
tuinbouw

geen
Denemarken, lokaal
lokaal
lokaal
lokaal

gelijk
gelijk

+
+
gelijk

+
Vraagontwikkeling 1991-2005:4,5*p.j.

B

Produktie-ontwikkeling peroppervlakte-eenheid

1)

Intensivering
a) ruimte-benutting
b) plantsystemen
2) Vermeerderingstechnieken
3) Teeltbeheersing

++
+
+
+
Produktie-ontwikkeling/m2kas:2,5?p.j.

4. Champignons
A Afzet
Afzetgebied

Verbruik/
consument

Concurrenten
wie

positieNed.
tuinbouw

1) Nederland
a)vers
+
geen
gelijk
b)verwerkt
0
Z.O.-Azië
gelijk
2) West-Duitsland
a)verwerkt
0
Frankrijk,Z.O.-Azie
gelijk
b)vers
+
lokaal
+
3) Groot-Brittannië (vers) +
lokaal
4) Overige
+
Frankrijk
gelijk
Nieuweafzetmarkten
geen
Nieuweprodukten/
variëteiten
+ (dochsubstituut voorchampignons)
Vraagontwikkeling 1991-2005:2,5*p.j.
B

Produktie-ontwikkeling peroppervlakte-eenheid

1) Vermeerderingstechnieken
2) Teeltbeheersing

+
+
Produktie-ontwikkeling/m2 teeltopp.:1,02p.j.
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5. Bloembollen
A Afzet
Afzetgebied

Verbruik/
consument

Concurrenten
wie

1) Nederland
2) West-Duitsland
3) Frankrijk
4) Groot-Brittannië
5) VerenigdeStaten
6) Overige
Nieuweafzetmarkten
Nieuweprodukten/
variëteiten

+(broeierij)geen
0
geen
+
lokaal
0
lokaal
+
lokaal
geen
+

positieNed.
tuinbouw
gelijk
gelijk
gelijk
gelijk
gelijk

Vraagontwikkeling 1991-2005:1,5%p.j.
B

Produktie-ontwikkeling peroppervlakte-eenheid

1) Vermeerderingstechnieken

+
Produktie-ontwikkeling/ha:0,52p.j.

6. Boomkwekerijenvasteplanten
A Afzet
Afzetgebied

Verbruik/
consument

Concurrenten
positieNed.
tuinbouw

1) Nederland
2) West-Duitsland
3) Frankrijk
4) Groot-Brittannië
5) Overige
Nieuweafzetmarkten
Nieuweprodukten/
variëteiten

geen
lokaal
lokaal
lokaal
lokaal

+
+
+
+
+

gelijk
gelijk
gelijk
gelijk
gelijk

geen

+
Vraagontwikkeling 1991-2005:1,5%p.j.

B

Produktie-ontwikkeling peroppervlakte-eenheid

1) Verbeteringplantmateriaal

+
Produktie-ontwikkeling/ha:0,5%p.j.
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7. Pit- en steenvruchten
A Afzet
Afzetgebied

Verbruik/
consument

Concurrenten

0
0
0
+

1) Nederland
2) West-Duitsland
3) Overige
Nieuwe afzetmarkten
Nieuwe Produkten/
variëteiten

wie

positie Ned.
tuinbouw

Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk

+
gelijk
gelijk

geen

+
Vraagontwikkeling 1991-2005: 1,0%p . j .

B

Produktie-ontwikkeling per oppervlakte-eenheid

1) Vermeerderingstechnieken
2) Plantsystemen

+

+
Produktie-ontwikkeling/ha: 1,0%p.j.

8. Opengrondsgroenten
A Afzet
Afzetgebied

Concurrent*en

Verbruik/

wie

1) Nederland
a) vers
b) verwerkt
2) West-Duitsland
a) vers
b) verwerkt
3) België
4) Overige
Nieuwe afzetmarkten
Nieuwe produkten/
variëteiten

+
0

geen
Frankrijk, België

0
0

lokaal
Frankrijk
lokaal
lokaal

0 *)

0

positie Ned.
tuinbouw

gelijk

+
gelijk
gelijk
gelijk

geen

+
Vraagontwikkeling 1991-2005: 1,0%p.j.

B

Produktie-ontwikkeling per oppervlakte-eenheid

1) Verbetering plantmateriaal

+
Produktie-ontwikkeling/ha: 0,5%p . j .

*) Hoofdzakelijk bestemd voor verwerkende industrie.
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Bijlage2 Aantalmelkkoeienperhagrasland+snijmaisvolgensmeitelling1986
(nacorrectievoormestveeenschapen)

Minderdan1,50melkkoeien:
Goorecht (Gr),Eilanden (Fr),WeidegebiedvanhetNoorderveld (Dr),Hondsrug
(Dr), Smilde(Dr),0.Betuwe (Gld),Bommelerwaard (Gld),LandvanMaasenWaal
(Gld),Veluwezoom (Gld),RijkvanNijmegen (Gld),HaarlemmermeerenYpolders
(NH),Aalsmeer (NH),Gooiland (NH),Z.Kennemerland (NH),O.Voorne-Putten(ZH),
VoornseDuinen (ZH),IJsselmonde-Botlekgebied (ZH),Hoeksche-enDordschewaard
(ZH),Goeree-Overflakkee (ZH),Westland (ZH),N.Beveland (Zld),Z.Beveland (Zld),
W.ZeeuwschVlaanderen (Zld),0.ZeeuwsenVlaanderen (Zld),Biesbosch (N.Br),Land
vanBergenopZoom (N.Br),N.Maasvallei(L).

1,50-1,60melkkoeien:
Nieuw-Oldambt (Gr),0ud-01dambt (Gr),CentraalZandgebied (Dr),Veenkoloniën
(Dr),Midden-Betuwe (Gld),Waterland (NH),LandvanCuyk (N.Br),Z.Limburg,West
Noord-Limburg,LandvanMontfort(L).
1,60-1,70melkkoeien:
Oost-Fivelgo (Gr),Westerwolde (Gr),Veenkoloniën (Gr),Dieverderdingspel(Dr),
Hoogeveen (Dr),Giethoorn/Steenwijkerwold (Ov),Lijmers (Gld),W.Betuwe (Gld),
O.Veluwe (Gld),Eemland (U),LandvanZijpe (NH),TexelenWieringen(NH),
N.Kennemerland (NH),Schouwen-Duiveland (Zld),Tholen (Zld),Walcheren (Zld),
0.Langstraat (N.Br).

1,70-1,80melkkoeien:
CentraleWeidestreek (Gr),Weide-enBouwstreek (Fr),Z.W.Weidegebied(Dr),
N.Veluwe (Gld),Amstelland (NH),Droogmakerijen(NH),Bangert(NH),
Vijfheerenlanden(ZH),N.W.Hoek (N.Br),LandvanAltena (N.Br).

1,80-1,90melkkoeien:
Z.Westerkwartier (Gr),Woldstreek (Gr),Kleiweidestreek (Fr),Veenweidestreek
(Fr),DeWouden (Fr),Zand-enVeengebied (Ov),W.IJsselstreek (Gld),O.IJsselstreek (Gld),OudeIJsselgebied (Gld),KrommeRijnstreek (U),Heuvelrug (U),
Amsteldieppolders (NH),'tGein(NH),Z.West-Friesland (NH), O.West-Friesland
(NH),Maaskant (N.Br),N.W.Zandgronden (N.Br),LandvanBreda (N.Br).

1,90-2,00melkkoeien
N.Westerkwartier (Gr),Hogeland (Gr),CentraleBouwstreek (Gr),W.Weidegebied
(Ov),OlstenWijhe (Ov),Salland enTwente(Ov),W.Veluwe (Gld),N.Achterhoek
(Gld),Z.Achterhoek (Gld),Gebied vanIJsselenOudeRijn (U),N.West-Friesland
(NH),Droogmakerijen (ZH),Boskoop (ZH),W.Langstraat (N.Br),W.Kempen (N.Br),
Meijerij (N.Br).
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2,00enmeermelkkoeien:
0.Weidegebied (Ov),Veenweidegebied (U),DeRondeVenen (U),Lopikerwaard(U),
Zandgebied (U),Wieringermeerpolder (NH),Geestmerambacht (NH),Randgebiedvan
Geestmerambacht (NH),DeVenen (ZH),Rijnland (ZH),LandvanGoudaenWoerden
(ZH),Delf-enSchieland (ZH),Krimpenerwaard (ZH),Alblasserwaard(ZH),
Bollenstreek (ZH),St.Philipsland (Zld),O.Kempen (N.Br),N.Peelgebied (N.Br),
Z.Peelgebied (N.Br),N.O.Polder,Z.IJsselmeerpolders.
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Bijlage 3 Intensiteit van het grondgebruik (grasland en snijmals)bij de veronderstelling van een gemiddelde melkgift van 7000 resp. 7500kg per
koe In het jaar 2005

a.

De intensiteit bij 7000kg melk per koe

Beschikbare oppervlakte grasland en snijmais:
Voor melkveestapel
1.171.800 ha
Aantal melkkoeien
1.571.000 stuks
Gemiddeld per ha
1,3.4melkkoeien
De gemiddelde melkveebezetting per ha daalt in dit geval van 1,83 in 1986
tot 1,34 in 2005,hetgeen een daling van 27%betekent. De optimale veebezetting
bij 7000kg melk en een ruwvoeropname van 12 kg droge stof per koe per staldag
bedraagt 2,00 gve per ha ofwel 1,54 melkkoeien per ha. Gemiddeld zou er onder
optimale omstandigheden dus een onderbezetting zijn van ongeveer 13%.
Een optimale veebezetting van 1,54melkkoeien per ha in het jaar 2005 betekent bij een gemiddelde daling van de veedichtheid met 27%,dat thans de veedichtheid 2,10 melkkoeien per ha zou moeten bedragen om in het jaar 2005 geen
onderbezetting te hebben.
Rekening houdend met een marge van ongeveer 20%wegens minder doelmatig
gebruik van ruwvoer en minder optimale natuurlijke omstandigheden, zou kunnen
worden verondersteld dat in een bepaald gebied de huidige veebezetting beneden
1,70 koeien per ha moet liggen alvorens in de toekomst sprake zal zijn van een
bepaalde onderbezetting. Met andere woorden: alle gebieden die in 1986 gemiddeld
minder dan 1,70 melkkoeien per ha hebben, zullen in 2005 een relatief overschot
aan grasland en snijmais hebben. Uit bijlage 2 blijkt welke gebieden dit betreft.
Deze gebieden beslaan vrijwel de gehele provincies Drenthe, Zeeland en Limburg,
alsmede aanmerkelijke delen van Groningen, Gelderland en Noord-Holland. In deze
gebieden komt 27%van de oppervlakte grasland en snijmais voor en hierop wordt
21% van de Nederlandse melkveestapel gehouden.
De intensiteit bij 7500kg melk per koe
Beschikbare oppervlakte grasland en snijmais:
Voor melkveestapel
1.171.800 ha
Aantal melkkoeien
1.467.000 stuks
Gemiddeld per ha
1>25 melkkoeien
De gemiddelde melkveebezetting per ha daalt in dit geval van 1,83 in 1986
tot 1,25 in 2005,hetgeen een daling van 32%betekent. De optimale veebezetting
bij 7500kg melk en een ruwvoeropname van 12kg droge stof per koe per staldag
bedraagt 1,95 gve per ha 1,50 melkkoeien per ha.Gemiddeld zou er onder optimale
omstandigheden dus een onderbezetting zijn van ongeveer 17%.
Een optimale veebezetting van 1,50 melkkoeien per ha inhet 2005 betekent
bij een gemiddelde daling van de veedichtheid met 32%,dat thans de veedichtheid
2,20 melkkoeien per ha zou moeten bedragen om in het jaar 2005 geen onderbezetting te hebben.
Rekening houdend met een marge van ongeveer 20%wegens minder doelmatig
gebruik van ruwvoer enminder optimale natuurlijke omstandigheden, zou kunnen
worden verondersteld dat in een bepaald gebied de huidige veebezetting beneden
1,80 koeien per ha moet liggen alvoren in de toekomst sprake zal zijn van een
bepaalde onderbezetting. Met andere woorden: alle gebieden die in 1986 gemiddeld
minder dan 1,8 melkkoeien per ha hebben, zullen in 2005 een relatief overschot
aan grasland en snijmais hebben. Uit bijlage 2 blijkt welke gebieden dit betreft.
Deze gebieden beslaan vrijwel de gehele provincies Drenthe, Zeeland en Limburg,
alsmede aanmerkelijke delen van Groningen, Gelderland en Noord-Holland. In deze
gebieden komt 34%van de oppervlakte grasland en snijmais voor enhierop wordt
28% van de Nederlandse melkveestapel gehouden.
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