DEMARKETING VAN DE
VEENWEIDEGEBIEDEN
M.T.G. Meulenberg

1. Inleiding.
Er wordt tegenwoordig door diverse
instanties gewezen op de noodzaak
omde natuurlijke karakteristieken van
hetveenweidegebied zo goed mogelijk
instandte houden.Ook ishet gewenst
dat de melkveehouderij, een onvervreemdbaar onderdeel van het veenweidelandschap, met de ontwikkeling
van markt entechnologie evolueert om
aan de melkveehouders een sociaaleconomisch verantwoord inkomen te
bieden. Valt deze evolutie te combineren met de handhaving, c.q. versterking, van de karakteristieke flora
en fauna van de veenweidegebieden
? De vraag dringt zich op of het
voorgaande vraagstuk geheel of ten
dele kan worden opgelost door een
effectieve marketing van produkten,
diensten enideeëndieverbonden zijn
met hetveenweidegebied. Dezevraag
zal in het volgende nader worden
beschouwd. Men kan ze op drieërlei
wijze verbijzonderen:
a) kanmenlandbouwprodukten uithet
veenweidegebied, in het bijzonder
uitde melkveehouderij, positioneren
als natuurvriendelijke veenweideprodukten?
b) kan men de positie van het veenweidegebied als natuurgebied
versterkendooruitbouwvannatuuren milieuvriendelijke recreatie en
educatie? Eendergelijke marketingbenadering van het veenweidege28

bied heeft ongetwijfeld verbindingenmetdehoofdbedrijvigheidvan
het gebied, de melkveehouderij.
Zij is er echter niet dwingend aan
gekoppeld,
c) kanmende Nederlander, inhet bijzonderdeWest-Nederlander, meer
bewust maken van het belang van
dit natuurgebied als het groene
hart van West-Nederland.
Er bestaat geen empirisch onderzoek
ten aanzien van het te behandelen
vraagstuk. Toch lijkt het mogelijk om
deze marketing-altematieven in algemene zinte bespreken eneen aantal sterke en zwakke kanten ervan te
belichten.
De opbouw van deze bijdrage is als
volgt.Allereerstwordenenigealgemene gedachten gewijd aan de invloed
vanhetmilieubewustzijnophetconsumentengedrag. Gebruik makend van
deze algemene inzichten over het
consumentengedrag, zullen vervolgens
een aantal sterke en zwakke punten
van de genoemde marketing-alternatievenwordenbelicht.Onsbetoog wordt
in een aantal conclusies samengevat.

2. Consumentengedrag en
veenweiden,enkelealgemene
aspecten.
Het milieubewustzijn van consumenten
lijkt in de laatstejaren aanmerkelijk te
zijn gegroeid.Het leefdeoverigens ook
al sterk in het begin van de jaren 80
(Schreurs, 1983). Men is zich echter
veel meer bewust geworden van de
nadeligegevolgenvanmilieuverontreiniging, zowelvan de indringende maatschappelijkegevolgenvanmilieuverontreiniging, als van het internationale
karakter van het vraagstuk. De vraag
ishier inwelkematede betrokkenheid
bijde milieuproblematiekvandeveenweiden het consumptief gedrag kan
beïnvloeden.
Inhetmilieuvriendelijk aankoopgedrag
van consumenten onderscheiden
Pieters en Verhallen (1986) de fasen:

Milieubesef —> Algemene handelingsbereidheid—> Kennisoverhandelingsmogelijkheden - - > Specifieke
koopintentie
—> Handeling. Deze fasering biedt
aanknopingspunten voor de analyse
van het consumentengedrag in relatie
tot de veenweiden. Hiervoor is een
verbijzondering naar het onderhavige
probleem wenselijk.
In de eerste plaats lijkt het nuttig om
onderscheidtemakentussenalgemeen
en specifiek milieubesef. Zo leeft bij
vrijwel iedere Nederlander een
algemeen milieubesef, maar zal het
specifiek milieubesef ten aanzien van
de veenweiden, vermoedelijk van
beperkte betekenis zijn.
In het model van Pieters en Verhallen
is de handelingsbereidheid van consumenten afhankelijk van de mate
waarin men verantwoordelijkheid
accepteertvoorhetbetreffendemilieuprobleem, zowel de verantwoordelijkheid voor het ontstaan als de verantwoordelijkheid om erietsaantedoen.
Nog recent werd in een enquête
vastgestelddatdegemiddelde Nederlander een aanmerkelijk bedrag voor
het milieu over heeft. Deze algemene
handelingsbereidheidwerktechterniet
uniform door op specifieke milieuvraagstukken. Rosendaal en Poiesz
(1987) spreken in hun model van het
consumentengedrag inrelatietotmilieuvraagstukken over specifieke verantwoordelijkheid. De specifieke verantwoordelijkheid voor een bepaald
milieuprobleem,zowelvoorhetontstaan
van het probleem alsvoor hetwerken
aan de oplossing ervan, zal tussen
Nederlandersaanmerkelijkverschillen.
Ditgeldt ook voordeveenweideproblematiek. Wij vermoeden dat de consumentzichniet persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het ontstaan van de
landschappelijke problematiek in de
veenweiden en dat hij zich slechts in
beperkte mate verantwoordelijk voelt
om hier iets aan te doen.
De overige fasen van het model van
Pieters enVerhallen,kennisvanhande-
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lingsmogelijkheden,intentieenhandelinginrelatietotdeveenweideproblematiekkrijgenhuneigeninkleuringalnaar
gelang de aard vande marketing
strategie.

Wijwilleneenaantalaspectenvandeze
Strategien nader bezien. Eris reeds
opgemerkt datdeze bespreking niet
kan steunen op consumentenonderzoekinrelatietotdeveenweideproblematiek.

3. Marketingstrategieën voor
de veenweidegebieden.

4. Marketing strategie 1.
Positionering vanmelk- en
zuivelprodukten uit het veenweidegebied als specifiek
natuurvriendelijke produkten.

Inde inleidingwerdendevolgende drie
marketing-benaderingen onderscheidenomhetlandschap-vriendelijk beleid
ten aanzien van deveenweidegebieden teondersteunen.
Marketing-stratégie 1.Men trachtde
landbouwproduktenuithetveenweidegebied, inhet bijzonder uitde melkveehouderij,tepositionerenals specifieke
natuurvriendelijke produkten.
Marketing-stratégie 2. Men bevordert
natuur- en milieuvriendelijke recreatie
en educatie inhetveenweidegebied
om de positie vandit gebied als
belangrijk natuurgebiedteversterken.
Marketing-stratégie 3. Men richt zich
op de verbetering van het imago van
het veenweidegebied als belangrijk
natuur- en recreatiegebied bij de
Nederlandse burger, inhetbijzonder
bij de West-Nederlandse.

De Consument van"Veenweidemelk".
Wij gaan ervan uit dat een dergelijke
Marketing-stratégie zich opalle consumenten inhet westen van het land
richt. Deze consumenten zijn in het
algemeen redelijk milieubewust, maar
vermoedelijk minder milieubewust ten
aanzien van het veenweidegebied.
Tevens lijkt milieubewustheid ten
aanzien vande veenweidegebieden
zonder meer een beperkte stimulans
voordeaankopenvan"Veenweidemelk"
en "-zuivelprodukten". Consumenten
zullennaaronzemeningmeergemotiveerd zijn tot aankoop van"Veenweidemelk"en"-zuivelprodukten"naarmate de herkomst-aanduiding "veenweiden" een meer positieve uitwer-

king heeft op de basiscriteria waarop
consumentendekwaliteitvanvoedingsmiddelen, inhetbijzonder van melk
en zuivelprodukten, beoordelen.
Belangrijke kwaliteitsdimensies van
voedingsmiddelen zijn inde ogenvan
deNederlandseconsument:smaaken
anderezintuiglijkeaspecten,voedingswaarde, kunstmatige additieven en
energie (Steenkamp, e.a., 1986). Melk
wordt door de Nederlandse consument
beleefdals"eengezondvoedingsmiddelzondergezelligheidsassociaties
een gewone, tamelijk lekkere drank,
die echter weinig verfrissend is."(Termorshuizen,1982).Voorkaasbenutten
consumentenals kwaliteitsindicatoren
het merkbeeld,dewinkel,deverpakkingende prijs (Steenkamp, e.a.,1986).
Daarnaast is de consument meer
gemotiveerd "veenweidemelk" en"zuivelprodukten" te kopen alsde
consument ervan overtuigd isdatde
tegenwoordigeproduktieenconsumptie van melk en zuivelprodukten aanmerkelijke schade aan het milieu kan
berokkenen.
Melk enzuivelprodukten lijken geen
milieubelastend imago te bezitten. Zij
wordenbeleefdalsgezondeprodukten;
volle melk wordt minder goed beoordeeldvoor hartenbloedvaten (Termorshuizen,1982).Meulenberge.a.(1988)
stelden vast dat bijmelk slechts 33%
van eenaselecte steekproef uit de
Nederlandse populatiewel eens bang
zegt tezijn inrelatie totgezondheid,
terwijl ditpercentage bij vlees, vis en
garnalen beduidend hoger lag, 5377%. Wel lijkt de consument gevoelig
voor de verpakking van melk en
melkprodukten. Ze hebben een voorkeurvoor glastenopzichtevan karton
enplasticalsmelkverpakking(Termorshuizen, 1982)enversgesnedeniseen
kwaliteitsindicator voor kaas (Steenkamp, e.a., 1986). Hierbij zijwel opgemerkt dat er een aanmerkelijk
verschil kanbestaantussende intenties
van consumenten en hun daadwerkelijk gedrag. •
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De concurrentie van "Veenweidemelk".
Er worden diverse andere melk- en
zuivelproduktenopdemarktgebracht
dieopdegezondheidenhetmilieubewustzijn van consumenten inspelen.
Men denke bij voorbeeld aan biologisch-dynamische melk, Ekomelk,
biogarde produkten, boerenlandmelk
enboerenkaas.Dezeproduktenhebben
eensterkegezondheids-en/of natuurconnotatie en zijn als zodanig een
concurrent van milieuvriendelijke
"Veenweidemelk" en"-zuivel".
Marketingstrategie.
Tegen deze achtergrond van consumenten en concurrentie zal de
Marketingstrategie 1.moetenworden
bezien. Deze moet tot stand komen
door een geïntegreerd beleid ten
aanzien van de marketing mix, het
produkt, de prijs, de promotie en de
distributie. Devolgende punten lijken
echtervooriederespecifiekeuitwerking
vandeze strategie van betekenis.
Produkt. Deinstrumentelewaardevan
"Veenweidemelk"isgelijk aandievan
detegenwoordigeconsumptiemelkuit
hetbetreffende gebied.Indat opzicht
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is het produkt in het nadeel ten opzichtevanBiologisch-Dynamischemelk,
Ekomelk en Boerenlandmelk. "Veenweidemelk"zounaasthaarherkomst
een gezondheidsconnotatie moeten
hebben. Wellicht bieden specifieke
bedrijvenmetspecialeproduktiemethodenmogelijkhedenvoorextra-"claims"
in termen van gezondheid of natuurlijkheid.Indatgevalis'Veenweidemelk"
echter geen oplossing voor het hele
gebied. Het produkt wordt dan dichter gepositioneerd bij Ekomelk en
Biologisch- Dynamische melk en zal
daar concurrentie vanondervinden.
Vermoedelijk zal het produktplus van
"Veenweidemelk" ten opzichte van
andereconsumptiemelkvoordeconsument dus vooral in de expressieve
eigenschappen van het produkt liggen:doordezemelktedrinkendraagt
men bij aan de oplossing van een
milieuprobleem. In dit verband is de
verpakking van het produkt van belang. Dezekanimmersdeuniekeelementenvan het veenweidelandschap
visueel onder de aandacht van de
consumentenbrengenenkanpromotionele acties ondersteunen. Men zou
door glasverpakking het milieuvriendelijke kunnen accentueren. Deze

verpakking is echter minder geschikt
alsdragervaninformatieenpromotionele acties over de veenweidegebieden.
Prijs. "Veenweidemelk"zalmeermoeten
kostendanfysiekgelijkwaardigemelk.
Demelkveehouderzalhiervoorimmers
eenbetereprijsmoetenontvangenom
deextrainspanningentenaanzienvan
natuurbehoud en -beheer vergoed te
krijgen. Welke extra-prijs voor de
consument acceptabel is valt niet te
zeggen. Indit verband is het interessant dat consumenten bereid blijken
te zijn om voor glasverpakking meer
te willen betalen ten opzichte van
plastic- of kartonverpakking (Termorshuizen, 1982). Het gedrag van consumenten is echter vaak minder uitbundigdan hun intentiessuggereren.
De beperkte prijselasticiteit van de
vraag naar melkenmelkproduktenin
totaal van -0,15 (Oskam, 1988) lijkt
mogelijkheden te bieden voor de
verkoop van "Veenweidemelk" tegen
eenhogereprijs.Mendientzichechter
terealiserendatprijsverschillentussen
overeenkomstige melksoortenbinnen
een bepaald marktsegment, bijvoorbeeld tussen twee soorten halfvolle
melk,weltotduidelijkeconsumentenreacties hebben geleid. Dit zou dus
voor"Veenweidemelk"tenopzichtevan
haar "soortgenoten" ook het geval
kunnen zijn.
Reklame en Verkoopbevordering. De
expressieve waarde van "Veenweidemelk"maaktreklameen verkoopbevordering belangrijke marketinginstrumenten. Men kan denken aan
algemene advertenties en aanacties
die gericht zijn op de flora enfauna
van het gebied. De jeugd lijkt een
belangrijke doelgroep voor dergelijke
acties: het is een belangrijke groep
consumentenenzijvormendetoekomstige betrokkenen bij het veenweidelandschap.
Promotionele inspanningen brengen
kosten met zich mee. Ook uit dien
hoofde zal de prijs van de "Veen-

weidemelk" hoger liggen dan van
gangbare consumptiemelk.
Distributie. "Veenweidemelk" en "zuivelprodukten"zullendeconsument
viade gebruikelijke distributiekanalen
moeten bereiken. Rechtstreekse verkoopdoordemelkveehouderisslechts
een alternatief bij een bescheiden
omzet voor een special groep consumenten.Afzetvan"Veenweidemelk"
via de klassieke distributiekanalen
betekentechterdatzuivelondernemingenenlevensmiddelendetailhandeleen
afzonderlijke lijn voor dit produkt
moetenopzetten,hetgeendelogistieke
kosten aanmerkelijk verhoogt. De
levensmiddelendetailhandel staat ook
voor de vraag of toevoeging van dit
nieuwartikel bijdraagt aan hetrendement pervierkante meter vloeroppervlakte. Dezedistributiekosten vormen
naar onze mening dan ook een van
de belangrijkste obstakels voor het
introduceren van "Veenweidemelk"
zonder verdere gezondheids-, en/of
natuurkarakteristieken.
Organisatie. De introduktie van"Veenweidemelk"zaldoor ondernemingen
moeten worden uitgevoerd. Ondernemingenzullen niet meteennegatief
tegenover een dergelijke propositie
staan. Ook ondernemingen worden
milieubewuster.Zijzienzelfscommerciële mogelijkheden in eenprofilering
alsmilieubewusteonderneming.Maar
zijontkomennietaandenoodzaakom
winst temaken.
Mochtennietteminmeerondernemingen
"Veenweidemelk"gaanvoeren,danis
in het licht van de milieu-doelstelling
tenaanzienvan"Veenweidemelk"een
zekerematevancontroleencoördinatie
ve-eist.

Conclusie.
Devoorgaandeproblemensuggereren
dat hetmoeilijk,zonietonmogelijk,is
om middels "Veenweidemelk" en "zuivelprodukten"eeneconomischebasis

te leggen voor een meer stringent
landschappelijkbeleidtenaanzienvan
detotaleveenweidegebieden.Ditsluit
nietuitdateendergelijkestrategieeen
gedeeltelijkebijdrageaandatdoelzou
kunnen leveren, mits deze melk- en
zuivelprodukten meer unieke produkteigenschappenbezittendanlouterde
herkomst uit hetveenweidegebied.In
dat geval zullen de verkopen waarschijnlijkvanbeperkteomvangblijven.

5. Marketingstrategie 2.
Nieuwe "Landschap-vriendelijke" produkten/diensten
ontwikkelen,diedefinanciële
basis versterken voor het
behoud van het veenweidelandschap.
De veenweidegebieden bieden landbouwkundig weinig andere mogelijkhedendandemelkveehouderij. Nieuwe
agrarischeproduktenbinnenhetkader
van een landschap-vriendelijk beleid
zouden dus uit de melkveehouderij
moeten komen. Vooralsnog lijken de
mogelijkheden in deze bescheiden.
Marketingstrategie
Aanhetveenweidegebiedgekoppelde
nieuwe produkten/diensten kunnen
echter ook liggen op het terrein van
recreatie en onderwijs, al of niet aan
een landbouw-onderneming gekoppeld. De mogelijkheden zijn hiervoor
aanwezig enworden door debeleidsinstantiesonderkend.Deaanzienlijke
hoeveelheidvrijetijdvandegemiddelde
Nederlanderendeaanzienlijkebevolkingsconcentratie in de Randstad
biedeneeninteressantmarktpotentieel.
Hetvereist echter initiatief encreativiteitvanondernemingenomdatpotentieeltebenutten.Omdie redenishet
onmogelijk om gedetailleerd op de
invulling van deze marketingstrategie
in te gaan.Wil men langs deze weg
eensubstantiële bijdrage leverenaan
dehandhavingvandeveenweidegebieden als natuurgebied, dan zal het
recreatieve pakket voldoende breed

moetenzijnom een bredegroepvan
debevolkingteinteresseren.Eenaantal
aspectenvandezeMarketingstrategie
2. zullen hier aan de orde worden
gesteld.
Produkt. Denota"Deveenweiden,kern
van het groene hart" (1989) vestigt in
ditkaderdeaandachtopdeverbetering van de infrastructuur voor de
ontwikkelingvanrecreatieveeneducatieve dienstverlening: "..aanleggen/uitbreidenvanhet"groenenetwerk";handhaven,waarmogelijkuitbreiden,
vandag- en verblijfsrecreatie (hoofdfunctie); - uitbreiden van recreatief
medegebruik van agrarisch gebied;handhaven van recreatieve omgevingskwaliteiten) zoalslandelijkkarakter,rust,natuur-enlandschapselementen);-verbeterenbereikbaarheidvanuit
de woongebieden." Binnen deze infrastructuur kunnen nieuwerecreatiemogelijkheden aan consumenten
worden aangeboden. Het weidelandschap, het waterlandschap en de
karakteristieke stedeninengrenzend
aan het veenweidegebied vormende
ingredintenvoortoeristischepakketten
vanvelerleiaard.Dag-enweekendtoerismelijkenhierbijvooralvan belang.
Prijs. Over de prijs van niet nader
gespecificeerde recreatieve produkten diensten in het veenweidegebied
kan inalgemenezin nietveelworden
gezegd. Wel vermoeden wij dat de
typischopdenatuurenophetonderwijsgerichte belangstellendenookuit
algemeenmaatschappelijkeoverwegingen niet met hoge prijzen kunnen
(mogen) worden geconfronteerd.
Promotie. Overdecommerciëlepromotie van recreatieve mogelijkheden in
het veenweidegebied kan pas zinvol
worden gesproken na een nadere
specificatie van deze recreatieve
diensten. Het lijkt wenselijk dat de
promotievanderecreatieve mogelijkhedengericht op natuurenonderwijs
steun krijgen van overheden, milieuen onderwijsinstanties.
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Distributie. Plaatsentijdwaaropdeze
recreatieve diensten worden aangeboden zijn uiteraard van belang
voor deteverwachten belangstelling.
Aansluitenbijhetritmevanlandbouwkundige activiteiten envande natuur
is van belang. Het betrekken van
landbouwbedrijven,metnamedekleinere bedrijven, in dergelijke recreatieve dienstverlening vergroot de
verstrengeling van recreatie en landschap.Hetversterktde economische
basisvandezelandbouwbedrijvenen
langsdezewegdeplaatsvande"veenweidegebieden".
Conclusie.
HetlijktonwaarschijnlijkdatMarketingstrategie2.opzichdeextra-middelen
kan genereren ter compensatie van
landbouwers voor hun inspanningen
gerichtophetinstandhoudenvande
natuur.Hetaantrekkelijke ervanisdat
hierdoor een bedrijvigheid wordt
bevorderd, die nauw aansluit bij het
veenweidegebied als natuurgebied.
Hierdoor komende kosten van landschapsbehoudmindereenzijdigopde
schoudersvandelandbouwteliggen.
Ookderecreatievesectorende instantiesdiehiervanprofiterenwordenmeer
directbetrokkenbijdeinstandhouding
van hetveenweidelandschap.

6. Marketingstrategie 3. Het
vestigen van het imago van
deveenweidegebiedenalshet
onmisbare groene hart van
West-Nederland, waarvoor
men iets over moet hebben.
De overtuiging dat de veenweidegebieden het groene hart van
West-Nederlandvormenzoueengoede
voedingsbodem zijn om de handelingsbereidheid ten aanzien van dit
milieuprobleem te stimuleren.
Marketingstrategie
Het bewerkstelligen van dit imago
vereist een plan dat men als een
marketingstrategie kanopvatten.Het
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vraagt ook om een duidelijke en
realistischevisievandemakersenuitvoerders van deze strategie op de
toekomst van het veenweidegebied.
Niettemin kunnen ook over deze
strategie een aantal algemene opmerkingenworden gemaakt.
Produkt. HetuniekeHollandsekarakter
vanhetlandschap ende uniekeflora
enfaunavormeneenwezenlijkelement
van het te vestigen beeld. Het beeld
dat men overdraagt zal ook duidelijk
moetenzijntenaanzienvandewijze
waarop landbouw en natuur op een
harmonischewijzegeïntegreerd zijn.
Prijs. Uiteindelijk zullendeWest-Nederlander en de overheid op grond van
het gevestigde imago van het veenweidegebiedenbereidmoetenzijnom
financieel bij te dragen tot de instandhouding van de natuur in het
veenweidegebied. Hetverwervenvan
financiële bijdragen van individuen,
ondernemingen,organisatiesenoverheidzalbinnendezestrategieopeen
systematische wijze moeten worden
georganiseerd.Hetzalmoeteninspelen
op de verschillen in bereidheid en
mogelijkhedenvandezepersonenen
instanties.
Promotie. Er staan uiteenlopende
vormenvanpromotieter beschikking
om een imago van de veenweidegebiedenuittedragen.Hetisvan
belangdat ereengoed promotioneel
plan wordt ontwikkeld waarin de
doelgroepen (zoals het algemeen
publiek, de scholen, de ondernemingen,...),devormenvanreklame (free
publicity,media-reklame,dia-seriesvoor
onderwijsenvorming...),promotionele
acties (bijeenkomsten,T.V.uitzendingen ) ingoedesamenhangworden
benaderd. Hierbij zou men kunnen
profiteren van de bereidheid vanondernemingen om dergelijke milieuvriendelijkepromotioneleactiestesponsoren.Ondernemingenhechtenimmers
grotewaardeaanomeengoedmilieuImago te hebben.

Distributie.Hettijdstipendeplaatsvan
uitvoering van deze strategie gericht
opeenbeterimagovoordeveenweidegebieden zijn elementen die bij de
planning van de promotionele campagneaandeordekomen.Deuitwerkinghiervanisdusnauwverwevenmet
deaardvandepromotionelecampagne
enmethetseizoensmatigekaraktervan
de recreatieve mogelijkheden vande
veenweiden.
Conclusie.
Deze strategie zal de financiële en
bestuurlijkeondersteuningmobiliseren
vooreenharmonischeontwikkelingvan
natuurenlandbouwinhetveenweidegebied. Hij vervult een katalyserende
en stimulerende rol ten aanzien van
,dit vraagstuk, maar kan er geen volledige oplossing voor bieden. De
financiering ervanzalveel initiatief en
creativiteitvergen.

7. Eindconclusies.
Indit artikel is ingegaan op devraag
of het behoud van de karakteristieke
flora en fauna van de veenweidegebieden geheel of ten dele kan
wordenbewerkstelligddooreeneffectievemarketingvanprodukten, diensten
enideeën,dieverbondenzijnmethet
veenweidegebied.
Alsmogelijkemarketingstrategieëndie
eenbijdrageaandeoplossingvandeze
problematiek leveren werden onderscheiden:
Marketing-stratégie1.Landbouwprodukten uit het veenweidegebied, in het
bijzonder uit de melkveehouderij,
positioneren als natuurvriendelijke
veenweide-produkten.Marketing-stratégie 2. De positie van het veenweidegebiedalsnatuurgebiedversterkendoor
uitbouwvannatuur-enmilieuvriendelijke
recreatie eneducatie.Marketing-stratégie3.DeNederlander,inhetbijzonder
de West-Nederlander, bewust maken
vanhetbelangvandeveenweidegebie-

den als het groene hart van WestNederland.

open overleg tussen de belanghebbende partijen.

Hetlijktonmogelijk,ommiddels"Veenweidemelk"en"veenweidezuivelprodukten"eeneconomischebasisteleggen
voor een meer stringent landschappelijk beleidtenaanzienvandetotale
veenweidegebieden. Een dergelijke
strategiezouwellichteengedeeltelijke
bijdrage aan dat doel kunnen leveren. Dan blijft het niettemin wenselijk
om"Veenweidemelk"en"-zuivelprodukten"meeruniekeprodukteigenschappen
te geven dan louter de herkomst uit
hetveenweidegebied.

Demelkveehouderij zal nog inlengte
van dagen de kernactiviteit van het
veenweidegebied blijven. Voor een
gezondeontwikkelingvanhetgebied,
dusookvanhetlandschapisduseen
gezonde landbouw nodig. Voor een
doeltreffende bescherming van de
natuur in het veenweidegebied zal
daarom een economisch gezonde
melkveehouderij een uitgangspunt
moeten zijn.

Hetaantrekkelijkevandeuitbouwvan
natuur- enmilieuvriendelijke recreatie
en educatie is dat hierdoor een bedrijvigheid wordt bevorderd dienauw
aansluit bij het veenweidegebied als
natuurgebied.Dekostenvanhetlandschapbehoud komen in dat geval
minder eenzijdig op de schouders
van de landbouw te rusten. Het lijkt
echter niet waarschijnlijk dat uitbouw
vannatuur-enmilieuvriendelijkerecreatie en educatie alleen de extra-middelenkangenererenter compensatie
van landbouwers voor noodzakelijke
inspanningen/kostentenbehoevevan
het landschappelijk onderhoud.
DoordeNederlander,inhetbijzonder
deWest-Nederlander,bewusttemaken
van het belang van de veenweidegebieden als het groene hart van
West-Nederlandkanmenfinanciëleen
bestuurlijkeondersteuningmobiliseren
vooreen harmonischeontwikkelingvan
natuurenlandbouwinhetveenweidegebied. Deze activiteit vervult een
katalyserendeenstimulerenderolvoor
de oplossing van de veenweidenproblematiek. De financiering ervan
vereist initiatief en creativiteit.
Deontwikkelingenuitvoeringvanéén
ofvaneencombinatievandegenoemdestrategieënvereiseneenzakelijke,
professionele aanpak. Zij vragen ook

Steenkamp, J.E.B.M., B.Wierengaen
M.T.G. Meulenberg, 1986,Kwaliteitsperceptie van Voedingsmiddelen,VerkennendeStudieSwoka,
40-I, 40-II, 's Gravenhage.
Termorshuizen, J.G., 1982, Het consumentengedrag met betrekking
totmelk, ProefschriftLandbouwuniversiteit Wageningen.
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