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Aan het eind van het jaar waarin de superheffing werd
ingevoerd en een halt werd toegeroepen aan de verdere uitbouw van de intensieve varkens- en pluimveehouderij verscheen het rapport "Bouwstenen voor een
geïntegreerde landbouw" van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. De samenstellers van
het rapport zijn werkzaam bij de Vakgroep Milieubiologie van de Rijksuniversiteit Leiden en bij het Landbouw-Economisch Instituut. Het rapport dient in het
perspectief van de beleidsgerichte toekomstverkenningen te worden geplaatst. Het is naar onze mening een
zeer goede zaak, dat in deze tijd, waarin de landbouw
zo sterk op de produktie is gericht en er weinig marges
zijn voor de arbeid, het natuurlijk milieu en het landschap, een dergelijke weldoordachte en goed geschreven publikatie is verschenen.
De eerste zeven hoofdstukken geven een uitgebreide analyse van de huidige situatie in de Nederlandse
landbouw. Daarbij komen niet alleen de ecologische
en milieukundige aspecten uitvoerig aan bod. De
schrijvers geven veel aandacht aan economische en
maatschappelijke aspecten. Ook voedselkwaliteit en
dierenwelzijn zijn in de analyse betrokken.
De analyse begint met een historische schets van
de landbouw na 1950. De oorzaken van de veranderingen in deze periode worden in vier categorieën ingedeeld, terwijl tegelijkertijd de nadruk wordt gelegd op
de onderlinge samenhang tussen deze oorzaken. De
veranderingen in de technologie en het optreden van
verschillende overheden komen uitgebreid aan de orde, Wijzigingen in prijsverhoudingen en consumptiepatroon krijgen eveneens aandacht. Vervolgens gaat het
rapport uitvoerig in op de consequenties van deze ontwikkelingen. Naast de bekende economische winstpunten als daling van voedselprijzen en bijdrage aan
de betalingsbalans noemt men de rol van de landbouw
als verwerker van industrieel organisch afval. Uiteraard is er meer aandacht voor de negatieve gevolgen
van de besproken ontwikkelingen. Ook hier een hele
opsomming van al min of meer bekende kritiekpunten
als overproduktie, toegenomen kwestsbaarheid, afname van de werkgelegenheid, hoog energie- en grondstoffenverbruik en achteruitgang van natuur en landschap. De analyse blinkt uit als een aantal negatieve
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ontwikkelingen de revue passeren die doorgaans minder aandacht krijgen. Lezenswaard zijn met name de
passages over de achteruitgang van de bodemproduktiviteit en over de overheveling van zeggenschap van
boeren naar het ambtelijk apparaat. De conclusies van
het hoofdstuk over de problemen van de huidige landbouw vormen de basis van waaruit het concept van
geïntegreerde landbouw werd ontwikkeld: er is geen
sprake van een conflict tussen harde economische,
agrarische belangen en zachte, niet-agrarische milieubelangen. Integendeel, er kleven grote economische
nadelen aan het huidige landbouwsysteem, de rol van
het verslechterende milieu als harde randvoorwaarde
wordt steeds duidelijker. Er zijn relevante tegenstellingen binnen en buiten de landbouw, bijv. tussen "blijvers" en "wijkers", tussen grote en kleine bedrijven of
in de rol van de stad, waar deze tegelijkertijd om goedkoop voedsel en om een schoon milieu, dierlijk welzijn
en goedkoop drinkwater vraagt.
Nadat de basis voor een geïntegreerde visie op de
huidige landbouw is gelegd, gaan de schrijvers in op
de vooruitzichten bij ongewijzigd beleid. Ook hier krijgen zowel positieve als negatieve ontwikkelingen de
aandacht.
Bij de conclusies zijn twee zaken opvallend, die zich
bij ongewijzigd beleid zullen voordoen:
- De te verwachten verhoging van de efficiency door
inzet van betere produktiemiddelen wordt voor een
deel teniet gedaan door de achteruitgang van de bode mproduktiviteit.
- De afhankelijkheid van met name de Verenigde
Staten wordt als gevolg van toenemende krachtvoerimporten steeds groter.
In het hoofdstuk over oplossingen worden drie visies
geëvalueerd die in de discussies over de toekomstige
landbouw de hoofdrol spelen. Ze worden samengevat
onder de noemers "exportgroei", "middenbedrijvenbeleid" resp. "milieuvriendelijke landbouw".
Geen van de drie visies biedt volgens de auteurs
een reële basis om de eerder geschetste negatieve
ontwikkelingen in positieve zin om te buigen, terwijl tegelijkertijd verwachte positieve ontwikkelingen kans
van slagen hebben. Het alternatief "exportgroei" versterkt de eerder beschreven negatieve ontwikkelingen
voor de werkgelegenheid, natuur en milieu etc. Ook
het alternatief gericht op middenbedrijvenbeleid zal
nauwelijks tot betere verwachtingen ten aanzien van
natuur en milieu kunnen leiden. Het alternatief "natuurvriendelijke landbouw" zal bijzonder hoge kosten met
zich mee brengen. Bovendien ontbreekt bij het laatstgenoemde het wettelijke instrumentarium. In de hoofdstukken acht tot en met tien wordt het concept van
geïntegreerde landbouw vervolgens nader uitgewerkt.
In de globale definitie wordt geïntegreerde landbouw
omschreven als "een duurzame, technisch hoog ont-

wikkelde landbouw die, vergeleken met de verwachte
ontwikkeling, zuiniger is met energie en grondstoffen,
meer arbeid inzet en onder redelijke werkomstandigheden bij een paritaire beloning van arbeid en kapitaal
naast landbouwprodukten ook natuur en landschap
produceert langs de functionele weg".
In deze definitie is al herkenbaar dat gepoogd wordt
de voordelen van alle drie de eerder beschreven visies
te combineren, waarbij het accent op de integrale benadering ligt. Nadat de definitie in doelstellingen is geconcretiseerd, gaan de schrijvers nader in op de verschuivingen ten opzichte van het huidige beleid, waarmee deze doelstellingen gerealiseerd moeten worden.
Men beperkt zich hierbij tot de akkerbouw en de veeteelt. De tuinbouw, de bloembollenteelt en de fruitteelt
blijven buiten beschouwing.
Het tiende hoofdstuk gaat in op wijzigingen in de beleidsinstrumenten. In een bijlage worden bovendien 19
mogelijkheden ter bevordering van de werkgelegenheid in de landbouw uitgewerkt.
Het elfde hoofdstuk tenslotte geeft een eerste poging tot kwantificering en toetsing. Met behulp van een
lineair programmeringsmodel dat betrekking heeft op
de Nederlandse akkerbouw en veeteelt wordt een aantal voorgestelde beleidsvarianten doorgerekend.
Het rapport geeft goed onderbouwde "zoekrichtingen". De brede integrale benadering biedt nog geen integrale oplossingen. Daarin ligt nog een grote uitdaging voor de auteurs en voor alle andere betrokkenen.
Dit „avantgarde rapport" beschouwen wij als onmisbare literatuur voor allen, die de relaties tussen de land-

bouw, het natuurlijk milieu en het landschap ter harte
gaan. Het biedt zeer bruikbare uitgangspunten voor
discussie en verdere ideevorming. Wij willen hier de
volgende "bouwstenen" voor de discussie leveren:
a de koppeling met het landschap had ons inziens
sterker uitgewerkt kunnen worden;
b de sociale en culturele dimensie van de geïntegreerde landbouw krijgen naar ons idee te weinig aandacht;
c het begrip "sociocratische besluitvorming" lijkt ons,
afgaande op de in de praktijk opgedane ervaringen, op
een te idealistische en te theoretische wijze te zijn toegepast; de voorgestelde vorm van sociocratie zal naar
verwachting te snel uitmonden in "elk wat wils oplossingen", die ten koste gaan van de kwaliteiten van het
natuurlijk milieu en het landschap;
d. als belangrijkste kritiekpunt brengen wij naar voren, dat het met het voorgstelde model mogelijk lijkt in
milieuhygiënisch, economisch en landschappelijk opzicht aantrekkelijke resultaten te bereiken, maar dat
ecologisch en met name wat betreft de vegetatie niet
veel winst zal worden geboekt. In dat opzicht zal men
zich naar alle waarschijnlijkheid bij verdere uitwerking
voor dezelfde problematiek geplaatst zien als die van
de Relatienota. Hierbij kan door de introductie van de
sociocratische besluitvorming het ontbreken van één
of meer operationele beleidslijnen een handicap opleveren.
P. J. A. M. Smeets
K. R. de Poel

Verslag 60e najaarsvergadering gehouden op
25 oktober 1984
1 De voorzitter M. M. G. R. Bol opent de vergadering.
Ruim 100 leden zijn aanwezig.
2 Door de notulencommissie, bestaande uit S. M. G.
de Vries, C. Boon en G. Bikker zijn de notulen van de
58e voorjaarsvergadering goedgekeurd.
3 Mevr. Boeying en de heren Borgesius en Schaafsma vormden de notulencommissie voor de 60e najaarsvergadering.
4 Ingekomen stukken en mededelingen:
- De reis naar Hongarije gaat in 1985 door. Ruim 30
personen hebben zich aangemeld. De reis zal plaatsvinden in de eerste week van juni. Nadere details volgen.
- Gewerkt wordt aan een eendags-excursie dit voorjaar naar Duitsland. Bezocht zullen worden bossen die
aangetast zijn door de zure regen. Vertrek vroeg in de
ochtend vanuit Arnhem. Kosten ca. ƒ 120,- p.p.

- Het is opvallend dat onze vereniging de laatste jaren in toenemende mate benaderd wordt door scholieren en andere geïnteresseerden die om info vragen
met betrekking tot het Nederlandse bos en de bosbouw. Vooral de zure regenproblematiek staat nu sterk
in de belangstelling. De gevraagde info wordt veelal
via het Staatsbosbeheer verstrekt.
- Sedert de voorjaarsvergadering zijn de volgende
personen lid geworden: J. M. P. Geerts; J. J. A. van
Esch; W. Schuring; J. J. Engelchor en Fa. Bosland.
- De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: F. van der Kooy; G. A. Feitkamp; P. P. Christiaens; P. M. J. Gisbergen.
- Overleden zijn: J. G. Weideman en mevr. I. v. Asch
van Wijk Insinger.
5 Het door de secretaris opgestelde jaarverslag 1983
wordt goedgekeurd.
61

