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Op het Nederlandse platteland dreigt een
grote leegstand van boerderijen, stallen en
loodsen. In 2030 staan er meer landbouwgebouwen leeg dan kantoren of winkels,
becijfert een team van Alterra-onderzoekers. Er moet dringend worden nagedacht
over tegenmaatregelen, schrijven zij in
hun rapport Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied dat op 7 maart
uitkwam.
Het Nederlandse platteland is de afgelopen zestig jaar onherkenbaar veranderd.
Waren er in 1950 nog 400 duizend kleine
boerenbedrijven, anno 2012 zijn dit er nog
maar 64 duizend. En nog steeds stopt jaarlijks 2 procent van alle bedrijven, terwijl
de overblijvers al maar groter groeien. Een
tendens die volgens de onderzoekers onverminderd doorgaat. Zij verwachten daarom dat er voor 2030 nog eens tussen de 16
en 33 duizend boeren gaan stoppen. Voor
hun berekeningen gebruikten ze een getal
van 24 duizend stoppers. Zoveel boeren
zijn ouder dan vijftig jaar en hebben geen
opvolger.
Wanneer al deze 24 duizend bedrijven
sluiten, berekenen de onderzoekers, verliezen zo’n 6400 voetbalvelden aan boerderijbebouwing hun functie voor 2030. De

helft hiervan, vooral woonhuizen en relatief nieuwe stallen, vindt waarschijnlijk
een nieuwe bestemming. De andere helft,
waaronder veel ligboxstallen, is overbodig.
Wanneer er niets wordt ondernomen ligt
verpaupering hier op de loer.
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De Wageningse onderzoekers zien wel manieren om de leegstand op te vangen. Zo
zijn bestemmingsplannen en regels nu
vaak een sta-in-de-weg wanneer er een
nieuwe functie wordt gezocht voor overbodige gebouwen. ‘Gemeentes en overheden
zouden juist een positieve grondhouding
moeten hebben tegenover nieuw initiatieven,’ zegt hoofdonderzoeker Edo Gies.
Verder moet sloop aantrekkelijker worden. De huidige prikkels blijken niet aantrekkelijk genoeg om stoppende boeren
hun overbodige stallen te laten afbreken,
terwijl sloop vaak een wenselijke optie is.
Een groot deel van de bebouwing heeft
nauwelijks cultuurhistorische waarde.
‘Deze stallen zijn niet streekgebonden,’
zegt Gies. ‘Het zijn echt standaardstallen,
praktisch en van goedkope materialen, die
door heel Nederland werden neergezet.’
Het is onduidelijk hoe groot het probleem van leegstand op dit moment al is.
Er worden namelijk geen statistieken bijgehouden. ‘Er komen uit het veld wel signalen dat boerderijen minder goed verkoopbaar zijn,’ zegt Gies, ‘maar de leegstand manifesteert zich nog niet overduidelijk.’ RR
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Oost-Azië staat voor een race tegen honger en ondervoeding, voorspelde de VN-organisatie FAO deze week
op een conferentie in Mongolië. Steeds vaker mislukken oogsten door droogte en overstromingen. Om hun
bevolking in 2050 te kunnen voeden, zullen sommige
landen in Azië en rond de Stille Oceaan de voedselproductie met meer dan 70 procent moeten opvoeren. De
afgelopen twintig jaar lag de jaarlijkse groei van de productie van graan en rijst tussen de 0,6 en 0,8 procent.
Om de wereld de komende decennia van voldoende
voedsel te voorzien is jaarlijks een stabiele productiegroei van 1 procent nodig, aldus de FAO.
‘Maar productie is maar een van de vier pijlers van
voedselzekerheid’, zegt Maja Slingerland van de leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen, die veel
onderzoek verricht in Azië en Afrika. ‘Naast de productie gaat het ook om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van voedsel – denk aan koopkracht en markten.
Ten derde gaat het om voedingswaarde - de kwaliteit
en nutriënten - en ter vierde om stabiliteit en robuustheid van het voedselsysteem. Je kunt dus helemaal niet
zeggen dat een achterblijvende productie tot ondervoeding leidt, want je kunt dat voedsel ook inkopen op de
wereldmarkt, zoals de Arabische landen doen.’
Maar dan kan toch nog wel een voedseltekort ontstaan
in bepaalde regio’s?
‘Zeker, maar de vraag is steeds of dat wordt veroorzaakt
door een te lage productie. We kunnen tot dusverre makkelijk de vraag naar voedsel opvangen. Het voedselonzekere deel van de bevolking is in Azië nog altijd groot,
maar het percentage ondervoede mensen is gedaald.
En het gat tussen de potentiële en daadwerkelijke productie is op veel plaatsen groot, zodat er in principe voldoende ruimte is om veel meer te produceren, ook in
Azië. Maar het dichten van deze yield gap heeft alles te
maken met sociaaleconomische factoren, zoals de toegang voor boeren tot productiemiddelen en attractieve
markten. Deze factoren lijken mij belangrijker dan het
instabiele klimaat en gewassen die een hogere productie halen. Als we deze yield gaps dichten, dan kunnen
we veel meer dan 9 miljard mensen voeden.’ AS
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‘Vegetarianism should not be advertised as
a way to achieve food security’
Mahmoud Shirali, promoveerde op 13 maart in Wageningen
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