VToekomst voor de natuur in de Gelderse Poort
Landbouw: inventarisatie en effecten

W. van Eek

Rapport 298.2

DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1994

- a r i L i ia-J-

|fo

^8oï<*eit

REFERAAT
Eck, W. van, 1994. Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort; landbouw: inventarisatie
en effecten. Wageningen, DLO-Staring Centram. Rapport 298.2 56 blz.; 10 fig.; 5 tab.
Landbouwkundige inbreng in de planvorming voor natuurontwikkeling in de Gelderse Poort. Deze
bevat de inventarisatie van de huidige landbouwkundige toestand, aanzetten voor planvorming
en de evaluatie van de verschillende planvarianten. Uit de inventarisatie blijkt dat de landbouw
in de Gelderse Poort sterk en perspectiefvol is. De plannen zijn geëvalueerd met behulp van
verschillende criteria zoals: oppervlakte landbouwgrond, kwaliteit landbouwgrond, grondaanbod,
inkomen uit natuurbeheer etc. Afhankelijk hiervan worden ze verschillend beoordeeld.
Trefwoorden: landbouw en natuurbeheer, natuurontwikkeling, evaluatiecriteria
ISSN 0927-4499

©1994 DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)
Postbus 125, 6700 AC Wageningen
Tel.: 08370-74200; telefax: 08370-24812
DLO-Staring Centrum is een voortzetting van: het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), het Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen, afd. Milieu (IOB), de Afd.
Landschapsbouw van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De
Dorschkamp' (LB), en de Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA).
DLO-Staring Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend
uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van DLO-Staring Centrum.
Project 3335

wve/02-94/wio

Inhoud

biz.
Woord vooraf

7

Samenvatting

9

1 Inleiding
1.1 Opdracht en doel van het onderzoek
1.2 Werkwijze en opbouw rapport

11
11
12

2 Inventarisatie landbouw
2.1 Externe produktie-omstandigheden
2.1.1 Bodemgeschiktheid
2.1.2 Inrichting
2.1.3 Uiterwaarden
2.2 Bedrijfsstructuur
2.2.1 De Gelderse Poort
2.2.2 Ooijpolder-west
2.2.3 Ooijpolder-oost
2.2.4 Rijnstrangen-oost
2.2.5 Rijnstrangen-west
2.2.6 Uiterwaarden

13
13
13
15
17
17
19
19
21
22
22
23

3 Toekomstige ontwikkelingen
3.1 Beleidsuitgangspunten
3.2 Toekomst vanuit de bedrijfsstructuur

27
27
31

4 Informatie voor de planvorming
4.1 Onttrekking van landbouwgrond t.b.v. natuur
4.2 Verweving van landbouw en natuur
4.3 Landbouwkundig beheer natuurgebieden

33
33
33
34

5 Planvorming
5.1 Het planvormingsproces
5.2 De natuurontwikkelingsrichtingen
5.3 De planvarianten
5.3.1 Vergelijkingsvariant (VV)
5.3.2 Planvariant 1(PV 1)
5.3.3 Planvariant 2 (PV 2)

35
35
36
39
39
41
42

6 Effecten natuurontwikkeling op landbouw
6.1 Opzet evaluatie
6.2 Oppervlakte grond in landbouwkundig gebruik
6.3 Kwaliteit landbouwgrond

43
43
44
45

6.4 Grondaanbod
6.5 Huidige landbouwstructuur
6.6 Natuurbeheer door landbouw
6.7 Schaal landbouwgebieden
6.8 Onderlinge beïnvloeding landbouw-natuur
6.9 Samenvatting evaluatiecriteria

47
48
49
49
50
50

7 Conclusies

53

Literatuur

55

Niet-gepubliceerde bronnen

56

Tabellen
1 Verkaveling rundveebedrijven per deelgebied
16
2 Een aantal kengetallen van alle rundveebedrijven (1991)
20
3 Een aantal kengetallen van de hoofdberoepsrundveebedrijven (1991)
20
4 Oppervlakten landbouwgebied, mogelijk beheersgebied en natuurgebied (ha)
in de verschillende varianten
44
5 Samenvatting evaluatiecriteria
51

Figuren
1 Begrenzing van de Gelderse Poort en van de vier deelgebieden
14
2 Bodemgeschiktheid voor weidebouw
15
3 Overstroming uiterwaarden in de zomerperiode (april t/m september)
18
4 Afhankelijkheid landbouwbedrijven van grond in de uiterwaarden
24
5 Ontwikkelingsrichting A (OR A)
37
6 Ontwikkelingsrichting B (OR B)
38
7 Vergelijkingsvariant (VV)
40
8 Planvariant 1 (PV 1)
41
9 Planvariant 2 (PV 2)
42
10 Bodemgeschiktheid voor landbouwkundig gebruik van landbouwgebied, beheersgebied en natuurgebied, uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte
46

Woord vooraf

In de NadereUitwerking Rivierengebied (NURG) van deVierde Nota overdeRuimtelijke Ordening is de Gelderse Poort aangewezen als één van de gebieden waar door
natuurontwikkeling een omvangrijk natuurgebied moet ontstaan. Het NURG-project
Gelderse Poort valt onder de verantwoordelijkheid van een stuurgroep waarin bestuurlijke vertegenwoordigers zitten van de projectpartners, zijnde:
- Provincie Gelderland
- Ministerie VROM/RPD
- Ministerie LNV
- Ministerie V en W
In opdracht van de Stuurgroep heeft DLO-Staring Centrum onderzoek verricht naar
detoekomstmogelijkheden voornatuur inde Gelderse Poort (Harms en Roos-Klein
Lankhorst (red.), 1994).Als aanvulling op ditproject heeft dedirectieLNO-Gelderland, namens de Stuurgroep, aan DLO-Staring Centrum de opdracht verleend omde
landbouwkundige inbreng in deplanvorming te verzorgen. Hiertoe zijn gedurende
het planvormingsproces steedsbijdragen geleverd diebetrekking hebben opdemogelijkheden en effecten voor de landbouw. Een van deze bijdragen is verschenen als
zelfstandige notitie (Van Eek, 1992),de overige bijdragen zijn verwerkt in de verschillende opgeleverde werkdocumenten en in deplankaarten. In het voorliggende
rapport worden de landbouwkundige bijdragen, die in verschillende fasen van het
project zijn verschenen, gebundeld, in een kader gezet en verantwoord.
De verwerking van de gegevens voor de landbouwtelling is verricht door Th.G.C.
van der Heijden vanDLO-Staring Centrum. Decomputerbewerkingen voor de evaluatie van deplanvarianten zijn verricht door J. Roos-Klein Lankhorst. Bij debeschrijving van het planproces en deplanvarianten in hoofdstuk 5is veel gebruik gemaakt
van teksten uit rapport 298.1 (Harms en Roos-Klein Lankhorst (red.), 1994).
Het onderzoek werd inhoudelijk begeleid door H. de Hartog (Provincie Gelderland)
enL. Kool (Consulentschap voor de Landbouw, Gelderland). Veel dank is hun verschuldigd voor bijdragen aan hetproject en commentaar opdiverse notities in verschillende fasen van het onderzoek.

Samenvatting

Dit rapport is deweerslag van de landbouwkundige inbreng in de planvorming voor
natuurontwikkeling in de Gelderse Poort.In het rapport wordt een beschrijving gegeven van de landbouwkundige situatie in de Gelderse Poort, een inschatting van de
toekomstperspectieven, een globale beschrijving van het planvormingsproces ende
evaluatie van de planvarianten met betrekking tot hun effecten voor de landbouw.
In vrijwel de gehele Gelderse Poort bestaat de bodem uit rivierklei. Deze grond is
niet verzuringsgevoelig. Het grootste deel van het gebied isruim geschikt voorweidebouw en akkerbouw. Alleen in het westelijk deel van Ooijpolder en in het oostelijk
deel van het Rijnstrangengebied komen gronden voor diebeperkt of weinig geschikt
zijn voor weidebouw en akkerbouw. Dewaterbeheersing in het gebied voldoet over
het algemeen goed voor de landbouw. De verkaveling daarentegen is slechter dan
gemiddeld in hetrivierkleigebied. Binnen het gebied is de verkaveling in de Ooijpolder duidelijk slechter dan in de Rijnstrangen. Dit geldt vooral voor het westelijk
deel van de Ooijpolder. Plaatselijk is in Ooijpolder de ontsluiting onvoldoende. Het
Rijnstrangengebied is als geheel vrij slecht ontsloten. Bovendien wordt de ontsluiting
in het Rijnstrangengebied bemoeilijkt door steile afritten vandijken en smalle dijkwegen.
In de Gelderse Poort liggen bijna 200 landbouwbedrijven. Zo'n 60procent van deze
bedrijven is rundveehouderij. Daarnaast komen nog akkerbouw-, fruitteelt- en intensieve veehouderijbedrijven voor. Deze bedrijfstypen beslaan ieder zo'n 10procent
van het totaal.Deresterende bedrijven zijn gemengde bedrijven of andereveehouderijbedrijven dan rundveehouderij. 75 procent van alle agrarische bedrijven in de
Gelderse Poort is hoofdberoepsbedrijf. Zo'n 40 procent van de bedrijven is groter
dan 190SBE.Voor heel Gelderland ligt dit percentage op27en voor het Rivierkleigebied op 32.De gemiddelde bedrijfsgrootte van de grondgebonden hoofdberoepsbedrijven in de Gelderse Poort isruim 200SBE.In heel Gelderland is de gemiddelde
bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven ca. 175 SBE.Een en ander betekent
dat de landbouw in de Gelderse Poort als vrij sterk en perspectiefvol kan worden
gekwalificeerd. Binnen de Gelderse Poort is één deelgebied te onderscheiden waar
de landbouw relatief het minste perspectief heeft, te weten het westelijk deel van
Ooijpolder. In dit deelgebied zijn er veel oudere bedrijfshoofden zonder opvolger
en is debedrijfsomvang geringer dan inde andere delen van de Gelderse Poort. Het
grondgebruik is er extensief.
Vanwege de goede bedrijfsstructuur zijn de mogelijkheden voor delandbouw in de
Gelderse Poort groot. Dit geldt des te meeromdat inde Gelderse Poort geen gronden
zijn die gevoelig zijn voor verzuring. De veehouderij is hier duidelijk in het voordeel
ten opzichte van de veehouderij op zandgronden. De gronden in de Gelderse Poort
zijn bovendien geschikt voor diverse vormen van grondgebruik. Dit betekent dat
deflexibiliteit omopveranderingen opallerlei gebied (markt- en prijsbeleid, milieubeleid) te reageren, groot is.

Uit de analyse voor de landbouw is de volgende informatie van belang voor de planvorming:
- De meeste kansen voor grondverwerving liggen in Ooijpolder-west en in de uiterwaarden.
- In deze gebieden liggen tevens de beste kansen voor verweving van landbouw
en natuur.
- De kansen voor verweving van landbouw en natuur zijn het geringst in het oostelijk deel van de Rijnstrangen vanwege de hoge intensiteit van het grondgebruik.
Verschillende planvarianten zijn ontwikkeld voor de Gelderse Poort, te weten: 2 ontwikkelingsrichtingen voor natuur voor de lange termijn (OR A en OR B), 2 plannen
voor de middellange termijn (PV 1 en PV 2) en 1 vergelijkingsvariant (VV) voor
de middellange termijn. In hoofdstuk 5 zijn de verschillende planvarianten globaal
beschreven. De planvarianten zijn beoordeeld met betrekking tot hun effecten voor
de landbouw.
Grootschalige natuurontwikkeling in de Gelderse Poort heeft een negatieve invloed
op de landbouwsector, zowel vanwege het aantal bedrijven dat een bestaan kan vinden
in het gebied als vanwege de ontwikkelingsmogelijkheden van overbüjvende bedrijven
(grondprijs). Onderlinge vergelijking van de middellange-termijnplannen leidt tot een
lichte voorkeur voor PV 2. Dit plan laat het grootste aandeel goede landbouwgrond
beschikbaar voor de landbouw en lijkt de minste problemen op te leveren met de
huidige landbouwstructuur. Een nadeel van PV 2 ten opzichte van de vergelijkingsvariant is dat er meer grond wordt onttrokken. Onderlinge vergelijking van de langetermijnplannen leidt tot een voorkeur voor OR B. OR A is veel ingrijpender en geeft
ook veel meer onzekerheden dan OR B, vooral als het gaat om de mogelijkheden
tot het rendabel maken van een aangepaste landbouw.
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1 Inleiding

1.1 Opdracht en doel van het onderzoek
In het kader van deNadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) van de Vierde Nota
over de Ruimtelijke Ordening is een aantal strategische projecten geformuleerd. Een
daarvan is het project De Gelderse Poort (DGP).De doelstelling van het project is
'het veilig stellen van huidige natuurwaarden in samenhang met natuurontwikkeling'
(Provincie Gelderland, 1991). De eerste fase van dit project wordt gevormd door
het opstellen van een inrichtingsschets. Hiermee wordt bedoeld het schetsen van een
samenhangend beeld van de gewenste integrale ontwikkeling van het ruimtegebruik
als geheel (schaal 1:50 000).Denatuurontwikkeling) vormt daarbij de hoofdingang;
kansen vanuit of combinaties met andere functies dienen optimaal te worden benut,
zoals de inpassing binnen hetrivierbeheer,de combinatie met klei- en zandwinning,
de herstructurering van de landbouw, recreatie en het wonen inkleine kernen. Door
DLO-Staring Centrum is onderzoek verricht dat heeft geleid tot integrale planvarianten voor de Gelderse Poort (Harms en Roos-Klein Lankhorst (red.), 1994).
Natuurontwikkeling in de Gelderse Poort heeft gevolgen voor de landbouw in dit
gebied. Zo kunnen vanuit de functie natuur randvoorwaarden worden gesteld aan
het landbouwkundige gebruik. Natuurontwikkeling kan verder betekenen dat een
aanzienlijke oppervlakte cultuurgrond aan de landbouw wordt onttrokken. De haalbaarheid van de natuurontwikkeling is afhankelijk van de inpasbaarheid binnen de
huidige landbouwkundige structuur en de ontwikkeling die de landbouw door gaat
maken. Bij het ontwerp van inrichtingsschetsen is daarom extra aandacht besteed
aan de landbouwkundige inbreng in de planvorming. Het voorliggende rapport is
de weerslag van deze inbreng.
Doel van het project is:
Het leveren vaneen landbouwkundige inbreng in het ontwerp ende evaluatie van
planvarianten voor de Gelderse Poort.
De landbouwkundige inbreng bestaat uit:
- Een beschrijving van de huidige landbouwkundige toestand.
- Een indicatie van de te verwachten ontwikkelingen in landbouwkundige structuur
en grondbehoefte.
- Het aangeven van de betekenis van bovenstaande punten voor de planvorming.
- De beoordeling van de planvarianten met betrekking tot de effecten voor landbouw en de inpasbaarheid binnen de huidige en toekomstige landbouwstructuur.
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1.2 Werkwijze en opbouw rapport
Het onderzoek sluit direct aan bij de fasering van de planvorming. Bij het ontwikkelen van de plannen voor de Gelderse Poort is een wisselwerking gevolgd tussen planvorming, plantoetsing en overleg met de opdrachtgever. Hiertoe is na elke fase van
het onderzoek een werkdocument gemaakt dat in verschillende overlegorganen is
besproken. Aan de verschillende werkdocumenten zijn steeds bijdragen geleverd.
Bij de planvorming zijn de volgende stappen gevolgd (zie voor een uitgebreide beschrijving rapport 298.1):
Gebiedsverkenningen voor natuur en landschap en voor de relevante vormen van
grondgebruik. Voor de landbouw is een beschrijving gemaakt van de huidige
situatie in de Gelderse Poort, de toekomstperspectieven en de beleidsontwikkeling.
De gebiedsverkenning voor landbouw is verschenen als aparte notitie (Van Eek,
1992). De notitie is verwerkt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit rapport.
Verschillende ontwerpfasen waarbij oplossingsrichtingen, ontwikkelingsrichtingen
en integrale planvarianten zijn ontwikkeld. Voor landbouw bestond de bijdrage
uit het aandragen van ideeën, problemen en oplossingen. De bijdrage komt tot
uiting in de verschillende werkdocumenten en in de plankaarten. Een samenvatting
van de resultaten van de ontwerpfasen staat in hoofdstuk 5.
Evaluatie van de planvarianten. Voor landbouw zijn de effecten van de verschillende planvarianten ingeschat. Het resultaat hiervan staat in hoofdstuk 6.
Opstellen van de definitieve inrichtingsschets door de Grontmij. Hieraan is geen
aparte bijdrage geleverd.
In hoofdstuk 7 van dit rapport staan de conclusies.
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2 Inventarisatie landbouw
De begrenzing van het gebied de Gelderse Poort is aangegeven in figuur 1. Het
gebied wordt in het westen begrensd door Nijmegen en in het oosten door delandsgrens met Duitsland. In figuur 1is ook debegrenzing van vier deelgebieden aangegeven.Deze deelgebieden worden gebruikt bij debeschrijving van de landbouwkundige
situatie.

2.1 Externe produktie-omstandigheden
2.1.1 Bodemgeschiktheid
In vrijwel de gehele Gelderse Poort bestaat de bodem uit rivierklei. Deze grond is
niet verzuringsgevoelig. Voordebepaling vandebodemgeschiktheid voor landbouw
is gebruik gemaakt van de fysiotopenkaart voor de Gelderse Poort. Een fysiotoop
is een ruimtelijke eenheid die homogeen is voor deprimaire standplaatskenmerken
die relevant zijn voor de vegetatie-ontwikkeling. Onder primaire standplaatskenmerken
wordt verstaan: kenmerken van bodem, water en lucht die slechts veranderen door
klimatologische, geologische of geomorfologische processen of door inrichtingsmaatregelen (Harms en Roos-Klein Lankhorst (red.), 1994).Een overzicht van de onderscheiden fysiotopen in de Gelderse Poort wordt gegeven in rapport 298.1. De fysiotopen zijn gebruikt om de ontwikkeling van de vegetatie te bepalen. De keuze van
fysiotopen is dan ook hierop gericht, hetgeen betekent dat voor de landbouwgrond
een vrij globale indeling is gemaakt. Vanwege het globale karakter van deze studie
is de fysiotopen-ingang echter wel bruikbaar voor het beschrijven van debodemgeschiktheid voor landbouw.
De fysiotopen zijn beoordeeld op hun geschiktheid voor akker- en weidebouw. De
geschiktheid voor weidebouw, de vorm van grondgebruik met de grootste oppervlakte,
is aangegeven in figuur 2. Debinnendijkse stroomruggronden zijn goed geschikt voor
akker- en weidebouw. Deze gronden zijn eveneens goed geschikt voor fruitteelt.
Totaal is dit zo'n veertig procent van de oppervlakte.Matig geschikt voor weidebouw
en slecht geschikt voor akkerbouw is ook zo'n veertig procent van de grond. Dit zijn
de uiterwaardgronden en de binnendijkse vochtige kommen. Twintig procent van
de grond in de Gelderse Poort is slecht geschikt voor zowel akker- als weidebouw
(strängen, kleiputten)
Vooral in het Rijnstrangengebied is enwordtvrij veel kleigrond afgegraven. Wanneer
de waterhuishouding weer goed ingesteld kan worden, hoeft dit geen achteruitgang
van de produktiviteit van de grond tebetekenen. In het begin na hergebruik van de
grond kunnen er structuurproblemen zijn. Dezeproblemen zullen veelal inde loop
van de tijd minder worden en verdwijnen.
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Fig. 2 Bodemgeschiktheid voor weidebouw

2.1.2 Inrichting
Waterhuishouding
De waterbeheersing in het herinrichtingsgebied Ooijpolder voldoet goed voor de
landbouw. In het algemeen zijn ergeen grote knelpunten (Landinrichtingscommissie
Ooijpolder, 1991). Ook in het Rijnstrangengebied lijken er geen grote problemen
met de waterbeheersing te zijn.
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Verkaveling
In tabel 1wordt een overzicht gegeven van het gemiddelde aantal kavels per bedrijf
en de oppervlakte per kavel. Dit overzicht is van de rundveehouderijbedrijven; het
meest voorkomende bedrijfstype in de Gelderse Poort. De verkaveling in de
Ooijpolder is duidelijk slechter dan in het Rijnstrangengebied. Binnen de Ooijpolder
is de verkaveling nog weer slechter in het westelijk deel dan in het oostelijk deel.
In het westelijk deel van Ooijpolder is de verkaveling onregelmatig omdat hier sprake
is van een kleinschalig cultuurlandschap met stroomruggen en oeverwallen. De bedrijfsgebouwen zijn veelal geconcentreerd rond de dorpskernen Ooij en Erlecom
(Heeres, 1987). De verkaveling in het hele Gelderse Poort gebied is slechter dan in
het Rivierkleigebied. In het Rivierkleigebied ligt het aantal kavels gemiddeld op 2,8
per bedrijf (LEI/CBS, 1991).

Tabel 1 Verkaveling rundveebedrijven per deelgebied
Deelgebied

alle bedrijven

hoofdberoepsbedrijven

aantal kavels
per bedrijf

opp. per
kavel (ha)

aantal kavels
per bedrijf

opp. per
kavel (ha)

Ooijpolder-west

6,8

3,6

8,6

3,5

Ooijpolder-oost

5,8

4,8

6,5

4,6

Rijnstrangen-oost

4,4

7,1

5,3

6,3

Rijnstrangen-west

4,3

6,1

4,8

6,4

Bron: Landbouwtelling mei 1990, SC-DLO-bewerking

Volgens een onderzoek van LEI-DLO is het lange-termijneffect op de arbeidsopbrengst van een afname van het aantal kavels met één per hectare, 20 a 40 gulden
perjaar (Elhorst en Schrijver, 1992). Bij een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de
rundveebedrijven in de Gelderse Poort van 25 hectare, betekent vermindering van
één kavel per bedrijf dus een stijging van de arbeidsopbrengst van 500 a 1000 gulden.
Hierbij is niet het effect van een betere verkaveling op het aantal arbeidsuren meegenomen. Dit is veelal juist één van de belangrijkste redenen voor verbetering van de
verkaveling.

Ontsluiting
Plaatselijk is in Ooijpolder de ontsluiting onvoldoende (Landinrichtingscommissie
Ooijpolder, 1991). In het Rijnstrangengebied is de afstand van de bedrijfsgebouwen
tot de veldkavels gemiddeld groot (De Boer et al., 1991). Het gebied als geheel is
vrij slecht ontsloten. Verder wordt de ontsluiting bemoeilijkt door steile afritten van
dijken en smalle dijkwegen (Boonstra en Meinders, 1992).
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2.1.3 Uiterwaarden
De gebruikswaarde van uiterwaarden wordt bepaald door het gemiddeld voortbrengend vermogen (bodemprofiel) en de overstromingsfrequentie (Themagroep landbouw,
NURG).Het gemiddeld voortbrengend vermogen is slecht inDeBijlandt en deBemmelsche Waard (Uiterwaardenbestand provincie Gelderland, 1987).Deoverige uiterwaarden worden als matig of goed beoordeeld. De overstromingsfrequentie bepaalt
verder inbelangrijke mate de gebruikswaarde van de uiterwaarden. In figuur 3 wordt
een overzicht gegeven van de overstromingsfrequenties in de zomerperiode (april
t/m september).Een gemiddelde overstromingsfrequentie in de zomer van één keer
pertweejaar of vaker wordt als slecht beoordeeld. Een keerperzevenjaar is redelijk
en één keer per 17jaar of minder is goed. In defiguur iste zien dat de uiterwaarden
ten noorden en ten zuiden van de Waal slechter zijn dan die langs de Bovenrijn.
Delen van deuiterwaarden langs het Pannerdensch kanaal hebben een redelijke gebruikswaarde op grond van de overstromingsfrequentie. Figuur 3 geeft alleen inzicht
in de echte overstromingen. Gronden met een laag overstromingsrisico kunnen bij
hoog water echter wel nat worden doorkwel.Dit speelt vooral bij ontkleide gronden
zoals in de Huissense uiterwaard.

2.2 Bedrijfsstructuur
De gegevens over de bedrijfsstructuur in de Gelderse Poort zijn gebaseerd op de
landbouwtelling 1991.Door koppeling van dit bestand aan het boerderijplaatsenbestand van de provincie Gelderland is bepaald welke bedrijven in de Gelderse Poort
liggen. Het boerderijplaatsenbestand geeft aan waar debedrijfsgebouwen liggen. Niet
bekend is echter waar de grond van de bedrijven ligt. Het kan dus zijn dat bedrijven
dieliggen in de Gelderse Poort, grond gebruiken buiten het gebied. Indehiergepresenteerde gegevens isdit niet te scheiden. Ookkan het zijn datbedrijven van buiten
de Gelderse Poort, grond gebruiken inhet gebied. Dezebedrijven kunnen nietmeegenomen worden in debeschrijving van debedrijfsstructuur omdat niet bekend is welke
bedrijven dat zijn.
In paragraaf 2.2.1 wordt een globaal overzicht gegeven van delandbouw in de Gelderse Poort. In de paragrafen 2.2.2 tot 2.2.5 wordt nader ingegaan op de situatie in
de verschillende deelgebieden. Per deelgebied worden debelangrijkste sectoren behandeld. In paragraaf 2.2.6 worden de uiterwaarden behandeld.
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2.2.1 De Gelderse Poort
In de Gelderse Poort liggen bijna 200landbouwbedrijven. Zo'n 60procent van deze
bedrijven is rundveehouderij. Daarnaast komen nog akkerbouw-, fruitteelt- en intensieve veehouderijbedrijven voor. Deze bedrijfstypen beslaan ieder zo'n 10procent
van hettotaal.Deresterendebedrijven zijn gemengde bedrijven of andere veehouderijbedrijven danrundveehouderij. Gezien hetkleine aantal van deze laatste bedrijfstypen wordt hier niet nader op ingegaan. 75 procent van alle agrarische bedrijven in
de Gelderse Poort is hoofdberoepsbedrijf. Op een hoofdberoepsbedrijf besteedt het
bedrijfshoofd meer dan de helft van zijn tijd aan het landbouwbedrijf. In het gebied
is zo'n 40procent van de bedrijven groter dan 190SBE. Voor heel Gelderland ligt
dit percentage op 27en voor het Rivierkleigebied op 32.De gemiddelde bedrijfsomvang vande grondgebonden hoofdberoepsbedrijven isruim 200 SBE.De gemiddelde
bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven in Gelderland is ca. 175 SBE. Een
en anderbetekent dat de landbouw in de Gelderse Poort als vrij sterk en perspectiefvol kan worden gekwalificeerd.
In tabel 2 is een aantal kengetallen weergegeven van alle rundveebedrijven in de
verschillende deelgebieden. In tabel 3zijn dezelfde kengetallen weergegeven voor
de hoofdberoepsbedrijven.

2.2.2 Ooijpolder-west
Algemeen
In totaal liggen er 51bedrijven in het deelgebied Ooijpolder-west. Ruim 70procent
hiervan is hoofdberoepsbedrijf. Bijna 85procent van de bedrijven in Ooijpolder-west
is rundveehouderij. De overige bedrijfstypen komen zeerbeperkt voor in ditdeelgebied. Gezien hun geringe aantal worden de overige bedrijfstypen niet apart beschreven.
Rundveehouderij
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle rundveehouderijbedrijven in Ooijpolder-west
is 133SBE (tabel 2).De omvang van de hoofdberoepsbedrijven is 168 SBE en die
van denevenberoepsbedrijven gemiddeld 43SBE.45procent van de hoofdberoepsbedrijven is groter dan 160 sbe.Debedrijven hebben gemiddeld 22,4hectare land.
De bedrijfsvoering is naar Gelderse maatstaven extensief. De veebezetting was in
1991zo'n 1,2 melkkoeien per hectare en 2,2 grootvee-eenheden perhectare. Bijna
60 procent van de bedrijfshoofden is ouder dan 55jaar. De gemiddelde omvang van
de bedrijven met oudere bedrijfshoofden is 25 SBE lager dan die vandejongere bedrijfshoofden. Veel bedrijfshoofden die ouder zijn dan 55jaar hebben geen meewerkendekinderen ophetbedrijf (naar schatting 90procent).De aanwezigheid vanmeewerkende kinderen op het bedrijf (voor meer dan 20 uur per week) wordt hier gebruikt omde opvolgingssituatie te benaderen. Andere gegevens over de aanwezigheid
van opvolgers zijn niet voorhanden.
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Conclusie
Derundveehouderij in dit deelgebied is relatief gezien niet sterk. Er zijn veel oudere
bedrijfshoofden zonder opvolger en debedrijfsomvang is geringer dan in de andere
deelgebieden. Het grondgebruik is extensief.

Tabel 2 Een aantal kengetallen van alle rundveebedrijven (1991)
Deelgebied

aantal
bedrijven

sbe/
bedrijf

opper- bedrijvlakte/ ven.
bedrijf >160
(ha)
sbe
(%)

sbe op
bedr.
>160
sbe
(%)

Ooijpolderwest

43

133

22,4

35

66

1,19

2,17

Ooijpolderoost

23

167

27,9

48

73

1,44

2,32

Rijnstrangenoost

21

209

27,8

76

96

1,24

2,46

Rijnstrangenwest

26

193

26,1

62

87

1,39

2,55

Totaal

113

168

25,4

51

1,30

2,36

80

melkgrootkoeien vee/ha
eenheden/
ha

Bron: Landbouwtelling mei 1991, SC-DLO-bewerking

Tabel 3 Een aantal kengetallen van de hoofdberoepsrundveebedrijven
Deelgebied

aantal
bedrijven

sbe/
bedrijf

opper- bedrijvlakte/ ven
bedrijf >160
(ha)
sbe
(%)

Ooijpolderwest

31

168

26,3

45

69

1,33

2,33

Ooijpolderoost

18

196

31,2

61

79

1,65

2,58

Rijnstrangenoost

17

233

28,6

82

97

1,47

2,79

Rijnstrangenwest

22

214

28,3

68

89

1,44

2,62

Totaal

88

28,2

61

1,45

2,56

198

Bron: Landbouwtelling mei 1991, SC-DLO-bewerking
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sbe op
bedr.
>160
sbe
(%)

(1991)

83

melkgrootkoeien vee/ha
eenheden/
ha

2.2.3 Ooijpolder-oost
Algemeen
In het deelgebied Ooijpolder-oost bevinden zich 56 bedrijven waarvan 80 procent
hoofdberoepsbedrijven. De rundveehouderij vormt 40procent van de bedrijfstypen,
dit isduidelijk minder dan in deandere deelgebieden. Akkerbouw, fruitteelt en intensieve veehouderij vormen ieder zo'n 15 procent van het aantal bedrijven.
Rundveehouderij
In dit deelgebied bevinden zich 23rundveehouderijbedrijven, waarvan 18 hoofdberoepsbedrijven. Debedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven isbijna 200 SBE.
Zo'n 60procent van de hoofdberoepsbedrijven is groter dan 160SBE.De bedrijven
hebben een oppervlakte van 28 hectare. Het aantal melkkoeien per hectare is het
hoogst van de deelgebieden inde Gelderse Poort. 60procent van de bedrijfshoofden
is jonger dan 55jaar. Van de bedrijfshoofden ouder dan 55jaar heeft twee derde
geen meewerkende kinderen. De bedrijfsgrootte van de oudere bedrijfshoofden is
zo'n 60 SBE lager dan die van dejongere bedrijfshoofden.
Akkerbouw
In dit deelgebied bevinden zich9 akkerbouwbedrijven, waarvan 8 hoofdberoepers.
De hoofdberoepsbedrijven zijn gemiddeld 280 SBE groot en hebben zo'n 45 hectare
grond. Twee derde van de bedrijfshoofden isjonger dan 55 jaar.
Fruitteelt
In hetdeelgebied liggen 9 fruitteeltbedrijven, waarvan 8hoofdberoepers. De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven is 265 SBE bij een oppervlakte van 13hectare.
Het overgrote deel van de bedrijven is groter dan 160SBE.De meeste bedrijfshoofden zijn bovendien jonger dan 55jaar. In de gevallen dat het bedrijfshoofd ouder
is dan 55jaar, zijn erkinderen aanwezig die meer dan 20uur per week ophet bedrijf
meewerken.
Intensieve veehouderij
In Ooijpolder-oost zijn 8intensieve veehouderijbedrijven aanwezig. Hieronder zijn
6 hoofdberoepsbedrijven. De gemiddelde bedrijfsomvang van de hoofdberoepers is
195 SBE. De hoofdberoepers hebben zo'n 12 hectare grond. De meerderheid van
de bedrijfshoofden van intensieve veehouderijbedrijven is ouder dan 55jaar en heeft
geen kinderen die meer dan 20uur per week op het bedrijf meewerken. Er is geen
verband tussen de leeftijd van het bedrijfshoofd en de bedrijfsomvang, dat wil zeggen
dat er ook onder de groep oudere bedrijfshoofden grote bedrijven voorkomen.
Conclusie
De rundveehouderij in het gebied is redelijk ontwikkeld met eenredelijk intensieve
melkveebezetting. In het gebied zitten verder sterke akkerbouw-, fruitteelt- en intensieve veehouderijbedrijven. Deze bedrijven zijn relatief groter dan de rundveebedrijven.
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2.2.4 Rijnstrangen-oost
Algemeen
In het deelgebied Rijnstrangen-oost zitten 34 bedrijven. Hiervan is ruim 60 procent
rundveehouderij, 18 procent akkerbouw en 15 procent fruitteelt. 75 procent van de
bedrijven zijn hoofdberoepsbedrijven. In het deelgebied komt geen intensieve veehouderij voor. Vanwege het geringe aantal bedrijven wordt de sector fruitteelt niet apart
behandeld.
Rundveehouderij
Van de rundveebedrijven is ruim 80 procent hoofdberoeper. De bedrijfsgrootte van
alle rundveebedrijven is gemiddeld 209 SBE en van de hoofdberoepsbedrijven 233
SBE. De nevenberoepsbedrijven zijn relatief klein. De rundveehouderij in dit deelgebied is dus erg sterk. De hoofdberoepsbedrijven hebben een omvang van bijna 29
hectare. De veebezetting in dit deelgebied is voor de hoofdberoepsbedrijven 1,47
melkkoeien per hectare en 2,79 grootvee-eenheden per ha. In vergelijking met de
veebezetting in het overige gebied is er vrij veel jongvee en vleesvee in dit deelgebied. 57 procent van de bedrijfshoofden is jonger dan 55 jaar. Een derde van de
bedrijfshoofden die ouder zijn dan 55jaar, heeft meewerkende kinderen. Deze laatste
bedrijven zijn zo'n 300 SBE groot.
Akkerbouw
In het deelgebied Rijnstrangen-oost zitten 6 akkerbouwbedrijven, waarvan er 5 hoofdberoepsbedrijven zijn. De bedrijven hebben een gemiddelde omvang van 207 SBE
en een oppervlakte van 45 hectare.
Conclusies
In dit deelgebied is de rundveehouderijsector zeer sterk. Dit geldt eveneens voor de
akkerbouwsector. De fruitteeltbedrijven zijn redelijk sterk maar minder sterk dan in
Ooijpolder-oost. Tevens hebben veel bedrijven geen duidelijke opvolger.

2.2.5 Rijnstrangen-west
Algemeen
In dit deelgebied komen 50 bedrijven voor waarvan bijna 80 procent hoofdberoepers.
De rundveehouderijsector vormt 50 procent van het totaal, de akkerbouw, fruitteelt
en intensieve veehouderij vormen respectievelijk 14, 8 en 10 procent. 12 procent van
de bedrijven is niet duidelijk bij een bepaald bedrijfstype in te delen en behoort tot
de gemengde bedrijven. Vanwege het geringe aantal bedrijven worden de sectoren
fruitteelt en intensieve veehouderij niet apart behandeld. In het deelgebied Rijnstrangen-west wordt relatief veel grond gepacht.
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Rundveehouderij
In het gebied zijn er26rundveebedrijven waarvan 22hoofdberoepers. De hoofdberoepsbedrijven hebben een omvang vanruim210 SBE.Bij de hoofdberoepsbedrijven
is bijna 70 procent groter dan 160SBE.Debedrijven hebben gemiddeld 28 hectare
grond. De veebezetting ligt ongeveer ophet gemiddelde van het hele gebied de Gelderse Poort. Ruim 70 procent van de bedrijfshoofden isjonger dan 55jaar. Zij die
ouder zijn dan 55jaar hebben een relatief kleine bedrijfsomvang (110 SBE).Er zijn
geen meewerkende kinderen op deze bedrijven.
Akkerbouw
In dit deelgebied bevinden zich 7 akkerbouwbedrijven, waarvan 6 hoofdberoepers.
Deakkerbouwbedrijven zijn gemiddeld vrij klein, namelijk zo'n 100SBE.Ze hebben
gemiddeld zo'n 30hectare grond. Meer dan de helft van de bedrijfshoofden is ouder
dan 55jaar, de meesten van deze oudere bedrijfshoofden hebben geen meewerkende
kinderen.
Conclusie
In dit deelgebied zijn er sterke hoofdberoeps rundveebedrijven met gemiddeld jonge
bedrijfshoofden. De akkerbouwbedrijven zijn minder sterk met relatief oudere bedrijfshoofden.

2.2.6 Uiterwaarden
De gegevens in deze paragraaf komen uit het uiterwaardenbestand van de provincie
Gelderland (1987).Zekunnen wat verouderd zijn. In deuiterwaarden in de Gelderse
Poort ligt 1628hectare cultuurgrond. In totaal zijn er 360 grondgebruikers. Van 147
grondgebruikers zijn wat meer gegevens bekend. Deze hebben in totaal meer dan
80procent van de cultuurgrond. Per grondgebruiker heeft men dus gemiddeld 9 hectare uiterwaardgrond. Verder blijkt dat veel bedrijven die grond in de uiterwaarden
gebruiken, erg klein zijn. In deMillingerwaard, de Gendtsche waarden, de Groenlanden, Buiten-Ooij ende Bemmelsche waard lijken relatief wat grotere bedrijven voor
te komen. Elf bedrijven hebben de bedrijfsgebouwen in de uiterwaarden liggen.
De betekenis van uiterwaardgrond voor bedrijven kan weergegeven worden met het
begrip 'afhankelijkheid'. De afhankelijkheid geeft voor bedrijven met grond in de
uiterwaarden weerhoegroot het aandeel uiterwaardgrond is ten opzichte van de totale
bedrijfsoppervlakte. Gemiddeld over alle uiterwaarden in de Gelderse Poort is de
afhankelijkheid 43 procent. Bij alleen de bedrijven die groter zijn dan 15 hectare
is de afhankelijkheid 36 procent.
In figuur 4 is de afhankelijkheid per uiterwaard in kaart gebracht. In de figuur is te
zien dat in de Huissensche waard-noord, deLoowaard, de Roswaard, de Klompenwaard en de Lobberdensche waard de afhankelijkheid het grootst is.In de waarden
van de Ooijpolder is de afhankelijkheid relatief het geringst.
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In de figuur is de gemiddelde afhankelijkheid van de uiterwaarden gegeven. Voor
delen van deuiterwaarden kan dit erg afwijken. Voor verdere detaillering, van belang
voor de haalbaarheid van de plannen, is kennis aangaande eigendom en gebruik op
perceelsniveau nodig.
Voor de Ooijpolder heeft Heeres (1987) een vergelijking gemaakt van bedrijven zonder en met grond in de uiterwaarden. 12hoofdberoeps melkveebedrijven met grond
in deuiterwaarden zijn vergeleken met41bedrijven zonder grond in de uiterwaarden.
Het gemiddeld areaal voedergewassen per bedrijf is voor beide groepen gelijk. De
bedrijven met grond in de uiterwaarden bleken echter meer melkkoeien te hebben
en daardoor ook een hogere veedichtheid dan debedrijven zonder. Debedrijven met
veel grond in de uiterwaarden (meer dan de 50procent) bleken verder nog relatief
veel jongvee aan te houden. Heeres trekt hieruit de conclusie 'dat het in gebruik
nemen (houden) van de,vaak alsmarginale grond aangeduide, uiterwaarden in Ooijpoldernietleiddetoteen minder efficiënte bedrijfsvoering...'. Vooral in de Millingerwaard en de Bemmelse Waard liggen in dit opzicht landbouwkundig waardevolle
gronden.
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3 Toekomstige ontwikkelingen

3.1 Beleidsuitgangspunten
Ruimtelijke ordening
Het vigerende beleid voor het gebied is vastgelegd in het streekplan Midden Gelderland. Vrijwel voor de hele Gelderse Poort wordt verweving van agrarisch gebruik
en bescherming van natuurwaarden voorgestaan. Verder is in grote delen van het
gebied het beleid gericht op voortzetting en ontwikkeling van het agrarische gebruik
en verbetering van de externe produktie-omstandigheden.
Het streekplan is nader uitgewerkt voor deuiterwaarden in het Beleidsplan Uiterwaarden (provincie Gelderland, 1990).Hetbeleid voor deGelderse uiterwaarden is gericht
ophet waarborgen van de vrije afvoer van water, ijs en sedimenten, op het in grote
trekken handhaven van het karakteristieke landschap, op versterking van natuurwaarden, op voortzetting van het agrarisch gebruik en op het benutten van de mogelijkheden voorrecreatief medegebruik entoerisme.In de Gelderse Poort zal veelzijdige
natuurontwikkeling op grotere schaal worden bevorderd. Kleiwinning krijgt hierbij
een motorfunctie. In het beleidsplan wordt verder gesteld dat het agrarisch gebruik
niet weggedacht kan worden uit de Gelderseuiterwaarden. Het vormt vooreen groot
aantal bedrijven een (belangrijke) bron van inkomsten, bepaalt mede het karakter
van hetuiterwaardenlandschap en isvoor deontwikkeling enhet behoud van sommige natuurwaarden (weidevogels, stroomdalflora) onmisbaar. In zijn algemeenheid
wordt dan ook gestreefd naar voortzetting van het agrarisch gebruik. Wijzigingen
in dit gebruik worden echter niet uitgesloten. Opplaatsen waar boeren sterk afhankelijk zijn van kwalitatief slechte uiterwaardgronden wordt er naar gestreefd om deze
afhankelijkheid te verminderen bijvoorbeeld door binnendijks de bedrijfsoppervlakte
uit te breiden. Ingrijpende verbeteringsmaatregelen zijn nauwelijks rendabel. Wel
is plaatselijk verbetering gewenst van deperceelsontsluiting. In gebieden waar het
agrarisch gebruik verweven is met natuurwaarden is een aanpassing van dit gebruik
nodig.
Door derijksoverheidis middels deVierde nota over deruimtelijke ordening Extra
(Ministerie van VROM, 1991)het ruimtelijk beleid vastgelegd. De Gelderse Poort
heeft in de VINEX grotendeels de groene koers gekregen. Dit betekent dat deecologische kwaliteiten van het gebied richtinggevend zijn voor deruimtelijke ontwikkeling.
Landbouw is hierbij ondergeschikt aan natuurontwikkeling. Voor het zuidwestelijk
deel van Ooijpolder is de blauwe koers van toepassing. In blauwe koersgebieden
vindt een sterke ruimtelijke en in delen ookeconomische integratie van verschillende
functies plaats, waarbij de specifieke, regionale kwaliteiten richtinggevend zijn. Voor
de Gelderse Poort is het beleid gericht op vernieuwing, gericht op grootschalige
natuurontwikkeling inuiterwaarden enaanliggende binnendijkse gebieden, incombinatie met klei- en zandwinning en herstructurering van de landbouw.
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Het beleid uit de VINEX wordt verder ontwikkeld in de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Het uitgangspunt voor de landbouw wordt in de NURG als volgt
verwoordt:
Handhaven en versterken van duurzame grondgebonden rundveehouderij binnendijks.
Rundveehouderij verplaatsen naar binnendijkse gronden, vanuit uiterwaarden met
slechte produktie-omstandigheden en/of goede potenties voor natuurontwikkeling.
Verdere ontwikkeling van fruitteelt en tuinbouw ruimtelijk concentreren. Het streefbeeld voor de Gelderse Poort is 'kraanvogel'. Hierbij gaat het om integrale, dijkoverschrijdende ruimtelijke vernieuwing, gericht op natuurbehoud en -ontwikkeling in
grote aaneengesloten gradiëntrijke gebieden binnen- en buitendijks. Uitgangspunt
is dat de vermindering van de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden buitendijks
zoveel mogelijk opgevangen zullen moeten worden door het aanbieden van alternatieven binnendijks. Behalve kwantitatieve compensatie zal ook kwalitatieve verbetering
van de binnendijkse produktie-omstandigheden bijdragen aan het (ontwikkelingsperspectief van agrarische bedrijven. Naast binnendijkse compensatie zullen ook de
mogelijkheden van bedrijfsbeëindiging, verplaatsing over grotere afstand en structurele inpassing van uiterwaardgrond in een aangepaste agrarische bedrijfsopzet in beschouwing worden genomen.
Landinrichting
Voor Ooijpolder is een herinrichtingsproject in voorbereiding. Het Schetsontwerp
Ooijpolder is eind 1991 verschenen. Het schetsontwerp vormt de afsluiting van een
verkennende (eerste) fase voor de voorbereiding van het landinrichtingsplan. In het
schetsontwerp worden twee globale basisalternatieven ontwikkeld: het behoudend
alternatief en het vernieuwingsalternatief. Het behoudend alternatief betekent integratie van functies op laag schaalniveau. Het huidige gebruik en de huidige waarden
zijn daarbij uitgangspunt. Er wordt geen grootschalige wijziging van functies respectievelijk gebruik voorgestaan. Het vernieuwingsalternatief betekent integratie van
functies op hoog schaalniveau. De potentiële ontwikkelingskansen voor alle functies
op grond van mogelijkheden en beperkingen van het natuurlijk systeem zijn uitgangspunt. Binnendijks wordt versterking van de landbouwkundige functies nagestreefd
en buitendijks wordt het accent op natuurontwikkeling gelegd.
Op grond van recent rijks- en provinciaal beleid is er uiteindelijk voor gekozen alleen
het vernieuwingsalternatief nader uit te werken. Het vernieuwingsalternatief biedt
in beginsel ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, mits de binnendijkse compensatie voor verlies van buitendijkse gronden, concreet gestalte kan krijgen. Om
dit te bereiken zal binnendijks het verlies aan agrarische gronden tot het uiterste
beperkt moeten worden. Voorts is binnendijks een landbouwkundig optimale inrichting van belang. Daarbij moet gedacht worden aan verbetering van de verkaveling
en aan optimalisering van de ontsluiting en waterbeheersing.
Landbouw
De algemene doelstelling van de Structuurnota Landbouw is het bevorderen van een
concurrerende, veilige en duurzame landbouw. In de structuurnota is aangegeven
dat in delen van het rivierengebied in belangrijke mate scheiding van functies wordt
nagestreefd. Hierbij zullen de komgronden een sterker landbouwaccent krijgen en
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de uiterwaarden dieregelmatig onderstromen een sterker natuuraccent met scheiding
voor bepaalde delen.
In denota 'Koersen opkansen' (DirecteurLNO-Gelderland, 1992)wordt de rijksvisie
op deontwikkelingen van de landbouw in Gelderland uitgewerkt. Geconstateerd wordt
dat het realiseren van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw een enorme
aanpassing vraagt van de huidige structuur en bedrijfsvoering. Omdat de inkomens
in toenemende mate uit de markt gehaald moeten worden en omdat er aanzienlijke
milieu-investeringen nodig zijn, is schaalvergroting en verdere specialisatie nodig.
Ook ligt een deel van deoplossing voor de landbouw in de migratie van een beperkt
aantal grondgebonden bedrijven. Daarnaast moet voor de blijvende landbouw gewerkt
worden aan produktdiversificatie zoals merk- en bijzondere kwaliteitsprodukten, milieu- en welzijnsvriendelijke produkten. Verder vergt het verhogen van de ondernemerscapaciteiten veel tijd en inspanning. Demelkveebedrijven in de Gelderse Poort
hebben volgens deze nota voldoende perspectief. Door het extensieve karakter van
veel melkveebedrijven liggen er bovendien goede kansen voor verweving van de
functies landbouw, natuur en landschap. Hierbij past een vermindering van dehoeveelheid jongvee en vleesvee.
In deLandbouwvisie Rivierenland van het Landbouwschap (1989) wordt gesteld dat
de landbouw in hetrivierengebiedéén van debelangrijkste dragers van de economie
is en debasis is van de sociaal-economische structuur van het platteland. Het behoud
van de werkgelegenheid is daarom een belangrijk aspect. Aanbevelingen in deze visie
zijn onder meer:
- optimalisering produktie-omstandigheden en daarom ruimtelijke scheiding van
functies
- ruimte voor een goede landbouwkundige ontwikkeling van het gebied
- verbetering landbouwkundige waarde van goede uiterwaardgronden
- inschakelen van arbeidskrachten binnen de landbouw bij actief natuurbeheer
- handhaven agrarisch gebruik en beheer inhet kader van handhaving van cultuurlandschappen, tevens van belang voor werkgelegenheid
- handhaven van de oppervlakte grond beschikbaar voor de landbouw i.v.m. de
realisatie van een goede mineralenbalans en minder aankoop van veevoeder
Milieu
De veehouderij is in Nederland één van de veroorzakers van een aantal milieuproblemen. Debelangrijkste vervuilende stoffen zijn fosfaat, nitraat en ammoniak. Doelstelling vandeoverheid is om vanaf hetjaar 2000defosfaatbemesting af te stemmen
op defosfaatonttrekking door de gewassen. Ditbetekent een maximale fosfaatbemesting van naar schatting 75 kg op bouwland en maisland en 110kg op grasland. In
de Gelderse Poort is er, uitgaande van deze normen, geen mestoverschot. Voor de
ammoniak-uitstoot wordt gestreefd naar een reductie van de emissie van 50 tot 70
procent in 2000 ten opzichte van hetjaar 1980. De ammoniakemissie kan worden
verminderd door veranderingen in de veevoeding (verlaging stikstofbemesting op
gras of vervanging van gras door snijmais), door emissie-arme aanwending van de
mest, door aanpassing van dehuisvesting en door mestopslag. Voor nitraat is voor
drinkwaterwinning een maximale norm van 50mg per liter vastgesteld. Uiteindelijk
zal de norm zelfs 25 mg per liter worden (EG-norm). Dit kan worden bereikt door
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vermindering van de N-bemesting en door beperking van de uitrijperiode van organische mest tot vlak voor of tijdens het groeiseizoen. Voor de gronden in de Gelderse
Poort zal bij een N-gift van zo'n 300 kg per hectare de doelstelling bereikt kunnen
worden. Gezien de geringe veedichtheid in het gebied lijkt dit geen problemen op
te hoeven leveren.
In het gebied zijn geen gronden die gevoelig zijn voor verzuring. Daarom is de veehouderij hier duidelijk in het voordeel ten opzichte van de veehouderij op zandgronden. Zandgronden zijn veelal wel verzuringsgevoelig. Tevens zal het toegestane bemestingsniveau (stikstof) in de Gelderse Poort hoger blijven in vergelijking met de
zandgronden. Dit alles betekent dat de produktie-omstandigheden relatief goed zijn
in de Gelderse Poort.
In een studie van het LEI (Van Os en Baltussen, 1992) is bekeken wat de gevolgen
zijn van het milieubeleid voor de continuïteit van veehouderijbedrijven. Voor de
rundveehouderij schat men dat de kosten met 6 000 tot 25 000 gulden per bedrijf
toenemen. Voor de intensieve veehouderij varieert die toename tussen de 30 000 en
80 000 gulden. De extra milieukosten vormen 2 tot 7 procent van de totale kosten
op weidebedrijven. De invloed van deze kostenstijgingen op de continuïteit van de
bedrijven is afhankelijk van onder meer: de rentabiliteit en solvabiliteit van bedrijven,
mogelijke technische ontwikkelingen, de opbrengstprijzen en de kosten van stalaanpassingen. Volgens het LEI komen door de extra milieukosten 3 tot maximaal 15
procent van de bedrijven in continuïteitsgevaar, afhankelijk van de uitgangspunten.
In gebieden waar geen mestoverschot is, zoals de Gelderse Poort, is dit percentage
zo'n 6 %. Omdat bovendien in de Gelderse Poort de bedrijfsstructuur redelijk is, is
de verwachting dat de meeste bedrijven in dit gebied het milieubeleid kunnen overleven.
Natuur
In het Natuurbeleidsplan wordt een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voorgesteld.
Binnen de EHS liggen kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. De uiterwaarden in de Gelderse Poort zijn aangeduid als kerngebied/natuurontwikkelingsgebied. Ook het Rijnstrangengebied is aangeduid als kerngebied. Enkele
binnendijks gelegen gebieden in de Ooijpolder zijn aangeduid als natuurontwikkelingsgebied. In het Natuurbeleidsplan worden ook een aantal verbindingszones aangegeven in de Gelderse Poort. In de kerngebieden is het beleid gericht op het veilig
stellen en vergroten van de bestaande natuurwaarden. Natuurontwikkelingsgebieden
zijn gebieden die reële perspectieven bieden voor het ontwikkelen van natuurwaarden
van (inter)nationale betekenis of voor het verhogen van bestaande natuurwaarden.
Het beleid voor de natuurontwikkelingsgebieden is gericht op het voorkomen van
een onomkeerbaar verloren gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden. Het beleid ten
aanzien van de verbindingszones is erop gericht de migratiemogelijkheden binnen
en tussen kerngebieden te herstellen.
In het Structuurschema Groene Ruimte (Ministerie LNV, 1993) wordt de Gelderse
Poort genoemd als strategisch groenproject. Kenmerken van een strategisch groenproject zijn:
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- project van strategisch belang voorhet slagen vanbelangrijke delen van hetbeleid
in het landelijk gebied, i.e. de EHS
- project met omvangrijke functieverandering (i.e.natuurontwikkeling) die grote
invloed heeft op de andere functies van het gebied
voor de realisatie is planologische veiligstelling en een forse inzet van andere
instrumenten nodig.
Volgens de Relatienota kunnen beheersgebieden en reservaatgebieden worden aangewezen.In beheersgebieden wordt er naar gestreefd delandbouw blijvend een bestaan
te bieden, terwijl tegelijkertijd debedrijfsvoering isgericht opdoeleinden van natuur
en landschap. De ondernemers die een beheersovereenkomst sluiten ontvangen daarvoor een vergoeding. In reservaatgebieden wordt er naar gestreefd om de betreffende
grond te verwerven voor een natuurbeschermingsorganisatie. In deperiode voorafgaand aan verwerving kunnen ondernemers een beheersovereenkomst sluiten. Zowel
het aangaan van een beheersovereenkomst als de verwerving van reservaatgrond is
op basis van vrijwilligheid. Binnen de Gelderse Poort is voor het gebied de Oude
Waal in 1986een beheersplan vastgesteld, bestaande uit 20hectare reservaatgebied
en 98 hectare beheersgebied. Voor de Oude Rijnstrangen is in 1992een beheersplan
vastgesteld, bestaande uit 394hectare reservaatgebied en 464 hectare beheersgebied.
In het schetsontwerp Ooijpolder worden ookbeheersgebieden en reservaatgebieden
aangewezen.

3.2 Toekomst vanuit de bedrijfsstructuur
Landbouwbedrijven zijn perspectiefvol als hun omvang zodanig is dat het bedrijf
redelijkerwijze te continueren is.Bij een bedrijf van zo'n 160 SBE is dit het geval
(beoordeling CL-Gelderland).Bij het beoordelen van de perspectieven voor deagrarische sector wordt alleen ingegaan op de hoofdberoepsbedrijven. De nevenbedrijven
hebben veelal een omvang waarbij het bedrijf op zich geen perspectief heeft. Dankzij
inkomsten uit activiteiten buiten het bedrijf kunnen deze bedrijven echter veelal lang
doorgaan en daarom valt er over de continuïteitsverwachting van nevenbedrijven
weinig te zeggen.In de Gelderse Poort is 61procent van dehoofdberoeps rundveebedrijven groter dan 160SBE.Voor de akkerbouw, fruitteelt en intensieve veehouderijbedrijven is dat respectievelijk 52, 79 en 36 procent.
Ooijpolder-west
Derundveehouderij in dit deelgebied is relatief zwak. Tevens hebben de bedrijven
in dit gebied een ongunstige verkaveling enkomen hier de meeste gronden voor die
minder geschikt zijn voor landbouw. De herinrichting Ooijpolder zal de produktieomstandigheden aanzienlijk verbeteren. Desondanks zullen relatief veel bedrijven
toch op termijn stoppen omdat hier veel oudere bedrijfshoofden zonder opvolger
voorkomen. Bovendien hebben veel bedrijven een omvang die te klein is om de
nodige milieumaatregelen te kunnen nemen. De kans om grond te verwerven voor
natuur is hier redelijk goed, mede gelet op de relatief lage veedichtheid.

31

Ooijpolder-oost
De rundveehouderij in dit deelgebied is redelijk ontwikkeld, beter dan in Ooijpolderwest maar minder dan in het Rijnstrangen gebied. Rundveehouderij vindt echter maar
plaats op 40 procent van de bedrijven in dit deelgebied; Akkerbouw, fruitteelt en
intensieve veehouderij vormen ieder ook 15 procent van de bedrijven. Voor alle drie
deze bedrijfstypen geldt dat ze in dit deelgebied sterker zijn dan in de andere deelgebieden in de Gelderse Poort. Bijna 70 procent van de grondgebonden bedrijfstypen
is groter dan 160 SBE. Dit betekent een voldoende omvang voor continuïteit. Deze
bedrijven moeten in staat worden geacht de noodzakelijke milieumaatregelen goed
op te kunnen brengen. In dit deelgebied is de grond geschikt voor veel gebruiksvormen. Alleen de verkaveüng is een probleem, dat echter door de herinrichting aanzienlijk kan verbeteren. De intensieve veehouderij legt weinig beslag op de grond. De
hoofdberoepsbedrijven die er zitten hebben een voldoende omvang voor continuïteit.
Er zijn echter ook veel oudere bedrijfshoofden zonder opvolger.
Rijnstrangen-oost
In dit deelgebied is de melkveehouderij sterker dan in de andere deelgebieden. De
akkerbouw- en fruitteeltbedrijven zijn ook sterk maar net iets minder dan in Ooijpolder-oost. 80 procent van de bedrijven is groter dan 160 SBE, dus met goede continuiteitsverwachtingen. Dit is meer dan in Ooijpolder-oost. Bovendien is de verkaveling
in dit deelgebied beter. Het aandeel oudere bedrijfshoofden zonder opvolger is in
dit deelgebied iets groter dan in Ooijpolder-oost zodat wellicht in de toekomst iets
meer grondmobiliteit te verwachten is. De stoppers zullen echter niet de grootste
bedrijven zijn en de zuigkracht van de overblijvende bedrijven zal groot zijn.
Rijnstrangen-west
In dit deelgebied bevindt de rundveehouderij zich qua sterkte tussen Ooijpolder-oost,
wat lager scoort, en Rijnstrangen-oost, wat hoger scoort. De overige bedrijfstypen
in dit deelgebied (akkerbouw, fruitteelt en intensieve veehouderij) zijn relatief zwak.
Het percentage oudere bedrijfshoofden zonder opvolger is gelijk aan dat in Rijnstrangen-oost. De zuigkracht van de overblijvende bedrijven zal echter misschien wat
kleiner zijn.

32

4 Informatie voor de planvorming

4.1 Onttrekking van landbouwgrond t.b.v. natuur
In de Provinciale Landbouwontwikkelingsnota (Directeur LNO-Gelderland, 1992)
wordt aangegeven dat het grootste knelpunt voor de Gelderse Poort is dat er veel
grond voor natuurontwikkeling moet worden verworven terwijl in het gebied een
vrij sterke landbouw voorkomt. Zowel de landbouwbedrijven als de instanties die
grond moeten verwerven voor natuur, zorgen voor een blijvende druk opde grondmarkt. Grondverwerving zal moeizaam en tegen een hoge prijs verlopen. Voor de
landbouw werkt dit kostenverhogend. Daar waar veel kleine bedrijven zitten die
weinig perspectieven hebben zal de kans voor de overheid om grond te verwerven
groter zijn. Op grond hiervan lijken de bestekansen voor grondverwerving te liggen
in het deelgebied Ooijpolder-west. In ditdeelgebied liggen veel bedrijven met oudere
bedrijfshoofden zonder aanwijsbare opvolger. In de overige deelgebieden zal de
verwerving van grond veel moeilijker zijn. Buitendijks zullen de mogelijkheden voor
grondverwerving groter zijn dan binnendijks. De prijzen voor buitendijkse gronden
liggen ooklager. Terindicatie enige cijfers (Boonstra en Meinders, 1992). Buitendijks
is de grondprijs zo'n 25000a 35000 gulden. Dit laatstebedrag geldt voor wat hogere delen. Binnendijks varieert de grondprijs tussen 50 000 tot 60000 gulden en 70
000 gulden voor fruitteelt.
Voor onttrekking aan de landbouw komen volgens de themagroep Landbouw NURG
de uiterwaarden in aanmerking met een redelijk tot slechte gebruikswaarde en een
hoge afhankelijkheid. Dit zijn de gebieden Roswaard, Loowaard, Huissensche waarden-noord en Klompenwaard. De gronden die volgens de themagroep Landbouw
NURG in aanmerking komen voor verweving (redelijk tot slechte gebruikswaarde
en lage afhankelijkheid) zullen overigens waarschijnlijk ook gemakkelijk onttrokken
kunnen worden.
Speciale aandacht bij de onttrekking van landbouwgronden is nodig voor de positie
van pachters. Dit geldt in het bijzonder voor het deelgebied Rijnstrangen-west waar
zo'n 60 procent van de grond van de rundveebedrijven gepacht is. Het blijkt erg
moeilijk tezijn regelingen tetreffen voorpachtbedrijven diehun bedrijf willen voortzetten. In het bijzonder de verdeling van deproduktierechten speelt een complicerende
rol.

4.2 Verweving van landbouw en natuur
Uit onderzoek is gebleken dat beheersovereenkomsten beterinpasbaar zijn opmelkveebedrijven naarmate deveebezetting lageris (VanEek, 1991).Gezien hetextensieve karakter van veel rundveebedrijven in de Gelderse Poort liggen er dus goede
kansen voor verweving van landbouw metnatuur en landschap.Binnen de Gelderse
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Poort is een nader onderscheid in veedichtheid te maken. Hierbij wordt gekeken naar
alle bedrijven met vee, dus niet alleen naar de rundveebedrijven. Het grondgebruik
in het oostelijk deel van het Rijnstrangengebied blijkt het meest intensief te zijn.
Daar liggen relatief de minste kansen voor verweving. Als extensief springen delen
van de uiterwaarden er uit. Wat de uiterwaarden betreft komen volgens de Themagroep Landbouw NURG de uiterwaarden met een redelijke tot slechte gebruikswaarde
en een lage afhankelijkheid het meest in aanmerking voor verweving. Dit zijn de
uiterwaarden Millingerwaard, Groenlanden en Buiten-Ooij. In mindere mate komen
volgens deze redenering in aanmerking de gebieden Tolkamer, Pannerdensche waard,
Huissensche waarden-zuid, Gendtsche waard en Bemmelsche waard.
Voor de inpassing van beheersovereenkomsten op melkveebedrijven is verder van
belang dat het aandeel grond met beheersbeperkingen in bedrijfsverband niet te groot
is. Melkveebedrijven hebben grond zonder beperkingen nodig voor het weiden van
de melkkoeien. De grond met beheersbepalingen kan het beste gebruikt worden voor
het jongvee en voor droogstaande melkkoeien (Korevaar, 1986). Dit houdt in dat
per bedrijf, afhankelijk van de veebezetting, op maximaal zo'n 30 procent van de
oppervlakte beheersbeperkingen kunnen rusten.

4.3 Landbouwkundig beheer natuurgebieden
Het landbouwkundig beheer van natuurgebieden is een ander aspect van natuurontwikkeling dat aandacht behoeft. Het gaat hierbij om natuurgebieden waar natuurwaarden
gewenst zijn die afhankelijk zijn van landbouwkundig gebruik. Een mogelijkheid
is het toevoegen van reservaatgrond aan bestaande bedrijven. Uit onderzoek (Van
Eek, 1989) bleek dat dit interessant kan zijn voor landbouwbedrijven indien ze vrij
intensief zijn. De reservaatgrond kan gebruikt worden voor het weiden van jongvee
en vleesvee en voor ruwvoerwinning. Voordeel kan zijn dat er meer goed grasland
beschikbaar is voor het melkvee en dat er minder ruwvoer hoeft te worden aangekocht. De bedrijven in de Gelderse Poort zijn echter vrij extensief. Het in gebruik
nemen van reservaatgrond zal hierdoor nauwelijks interessant zijn. Er is genoeg eigen
grond beschikbaar voor de beweiding en de ruwvoerwinning. In de toekomst bij
grootschalige natuurontwikkeling kan dat anders worden. Als bedrijven (uiterwaard)grond kwijtraken, kan het in gebruik nemen van reservaatsgrond aantrekkelijker
worden.
Een andere mogelijkheid voor het beheer van reservaatgrond is het houden van vleesvee op de reservaatgrond, hetzij als een extra tak toegevoegd aan bestaande bedrijven,
hetzij als een zelfstandig vleesveebedrijf. Uit onderzoek van Hermans (1990 en 1991)
blijkt dat deze vorm van natuurbeheer op dit moment geen zelfstandige economische
levensvatbaarheid heeft. Wel kan dit soort beheer geschikt zijn om de kosten van
het natuurbeheer door een terreinbeherende instantie te drukken.
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5 Planvorming

Voorgaande informatie over de landbouw in de Gelderse Poort is verzameld om als
input te dienen voor deplanvorming voor natuurontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt
beschreven hoe dezeplanvorming is verlopen en wat het resultaat is.Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in rapport 298.1 (Harms en Roos-Klein Lankhorst
(red.), 1994).

5.1 Het planvormingsproces
De planvorming vond plaats innauw overleg metdeprovincie Gelderland en andere
belanghebbenden bij detoekomstige ontwikkeling van de Gelderse Poort. De gang
van zaken voor het opstellen van de inrichtingsschets is als volgt geweest. Allereerst
hebben de sectoren (landbouw, recreatie en toerisme, ontgrondingen, natuur e.d.)
die betrokken zijn bij de Gelderse Poort, gebiedsinformatie geleverd. De geleverde
informatie voor de sector landbouw is te vinden in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van
dit rapport. Op basis van deze informatie zijn drie koersen aangegeven, waarlangs
de ontwikkeling van de Gelderse Poort zich zou kunnen gaan voltrekken (werkdocument 1).Het opstellen vankoersen isbedoeld om in een vroeg stadium van planvorming debandbreedte van oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van het gebied
te verkennen.
De volgende koersen zijn onderscheiden:
- Koers A: wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van grootschalige dijkoverschrijdende natuurgebieden opde overgangen van de stuwwallen van Nijmegen
en Montferland naar de rivierdalen van de Rijn en de Waal waarbij het doel is
het bereiken van een hoge biodiversiteit. Hierbij worden de functies ruimtelijk
gescheiden maar er zijn ook vormen van medegebruik mogelijk.
Koers B: wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van een grote oppervlakte aaneengesloten natuur, die onder invloed staat van hetrivierregiem,waarbij gericht
wordt op spontane natuur ennatuurlijke processen. De functies worden ruimtelijk
gescheiden.
Koers C: wordt gekenmerkt door behoud en uitbreiding van bestaande waarden,
dievaak afhankelijk zijn van aangepast landbouwkundig beheer. Gericht wordt
op deverbetering vanbestaande biodiversiteit. Defuncties worden zoveel mogelijk verweven, incidenteel is sprake van natuurontwikkeling.
Vervolgens is erper sector overleg geweest over dezekoersen en zijn de evaluatiecriteria bepaald waarop de planvarianten beoordeeld zouden moeten worden. Op grond
van de verschillende reacties heeft SC-DLOeen advies opgesteld waarin werdaangegeven welkekoersen op welke wijze verder zullen worden uitgewerkt (werkdocument
2). Na een besluit van de Stuurgroep NURG zijn de koersen verder uitgewerkt. Hierbij wordt een beeld geschetst van twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de
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natuur voor de lange termijn: OR A en OR B.Hierin zijn deecologische principes
van koers A en B nader uitgewerkt. In paragraaf 5.2 worden de ontwikkelingsrichtingen nader beschreven. Voor de middellange termijn zijn twee geïntegreerde planvarianten ontwikkeld evenals een vergelijkingsvariant. Deze worden beschreven in paragraaf 5.3.De planvarianten vormen een uitwerking van dekoersen op een meer gedetailleerde schaal (1 :50 000). De planvarianten PV 1en PV 2 vormen twee inhoudelijk verschillende keuzemogelijkheden. De vergelijkingsvariant (VV) dient te worden
opgevat als de autonome ontwikkeling bij het vigerende beleid.
De koersuitwerkingen zijn bijgesteld naar aanleiding van geleverd commentaar en
vervolgens geëvalueerd op grond van de eerder opgestelde criteria. De evaluatie voor
de sector landbouw staat beschreven in hoofdstuk 6 van dit rapport.
Het project is opgeleverd met een document (werkdocument 4) dat in beknopte vorm
de neerslag bevat van de resultaten van het SC-DLO-onderzoek.

5.2 De natuurontwikkelingsrichtingen
Voor ontwikkelingsrichting A (OR A) is gekozen voor natuurontwikkeling zowel
binnen- als buitendijks. Figuur 5 geeft een overzicht van de locatie van de natuurgebieden, het natuurgericht agrarisch beheer en het landbouwgebied. Aan de voet van
de stuwwal bij Nijmegen is een zone van rietmoerassen en natte graslandvegetaties
gedacht. Verder worden brede ecologische verbindingen gedacht tussen de voet van
de stuwwal en het buitendijkse gebied. Het tussenliggende gebied zal een aangepaste
bedrijfsvoering krijgen. De landbouw wordt geconcentreerd in Ooijpolder-oost.
De Rijnstrangen vormen een groot aaneengesloten natuurgebied met uitgestrekte
rietmoerassen en natte graslanden. Het peilbeheer bij Kandia zal gericht zijn op uitsluiting van directerivierinvloed.In een klein deel van het Rijnstrangengebied komt
nog landbouw voor.
De uiterwaarden zijn geheel voor natuur bestemd waarbij derivierdynamiek benut
wordt.

36

Nijmegen

landbouwgebied
natuurgericht agrarischbeheer
(beheers-of reservaatgebied)

4 km
^

h

_j

natuurgebied
water
bebouwing/overig

Fig.5 OntwikkelingsrichtingA (ORA)
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De locatie van de natuurgebieden en de landbouwgebieden bij ontwikkelingsrichting
B (OR B) is weergegeven in figuur 6. Ontwikkelingsrichting B beperkt zich tot het
buitendijkse gebied. Het gebied van de Rijnstrangen vervult hierbij een cruciale rol.
In ORB wordt een zodanig peilbeheer voorgesteld dat de Rijnstrangen als buitendijks
gebied kunnen worden beschouwd, dat wil zeggen dat derivierdynamiek opgecontroleerde wijze wordt toegelaten. Ook bij deze ontwikkelingsrichting komt inhet Rijnstrangengebied een uitgestrekt natuurgebied, maar devegetatie zal voor een belangrijk
deel bestaan uit ooibossen. Voor de Ooijpolder wordt uitgegaan van het Schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder en vindt natuurontwikkeling voornamelijk buitendijks
plaats. Voor deuiterwaarden sluit ORB aan bij het plan 'Levende Rivieren' van het
Wereld Natuurfonds. Hierbij moet de introductie van grote grazers bijdragen tot een
afwisseling van opgaande begroeiing met kruidenrijke vegetaties.
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Fig. 6 Ontwikkelingsrichting B (OR B)
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5.3 De planvarianten
Bij de opstelling van deplanvarianten iservan uitgegaan dat bij het huidige beleid
circa 2800 ha nieuw natuurgebied zal worden verwezenlijkt, waarvan ca. 1000 ha
beheersgebied. Voor deplanvarianten 1en 2 is ervan uitgegaan dat nog eens 1000
ha extra aan nieuwe natuur kan worden gerealiseerd.

5.3.1 Vergelijkingsvariant (VV)
De vergelijkingsvariant betreft de 'voorziene ontwikkeling' in een zelfde periode als
die van de varianten 1en 2.Dat wil zeggen dat het geldende beleid wordt aangehouden.Hierbij is uitgegaan van het Schetsontwerp Herinrichting Ooijpolder, hetBeleidsplan Uiterwaarden, bestaande beheersplannen en verleende ontgrondingsvergunningen.
Figuur 7 geeft een overzicht van de locatie van landbouw- en natuurgebieden in de
vergelijkingsvariant.
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Fig. 7 Vergelijkingsvariant
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5.3.2 Planvariant 1 (PV 1)
In deze planvariant (figuur 8)is in de Rijnstrangen tot aan deEltenberg een aanzienlijke hoeveelheid grond geclaimd voor natuurontwikkeling. Het peilbeheer in Kandia
wordt gericht opminimale peilfluctuaties. Hiermee wordt geprobeerd het natte karakter van deRijnstrangen te versterken. Het natuurgebied wordt door aangepaste landbouw in de randen gebufferd ten opzichte van nadelige omgevingseffecten.
In de uiterwaarden wordt in grote delen voor natuurgericht graslandbeheer gekozen,
waarbij het merendeel in landbouwkundig gebruikkan blijven. In deOoijpolder wordt
uitgegaan van het Schetsontwerp voor de Herinrichting.

landbouwgebied
natuurgericht agrarisch beheer
(beheers-of reservaatgebiedd)
natuurgebied

4 km

water
bebouwing/overig
recreatie

Fig.8 Planvariant 1 (PV1)
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5.3.3 Planvariant 2 (PV 2)
Evenals in de ontwikkelingsrichting B ligt voor planvariant 2 (figuur 9) de nadruk
op het benutten van de rivierdynamiek voor natuurontwikkeling. De landbouw zal
worden geconcentreerd in het binnendijkse gebied. In tegenstelling tot planvariant
1 wordt in deze variant het buitendijkse karakter van de Rijnstrangen versterkt door
de rivierinvloed juist te vergroten. Het grootste deel van de oostelijke Rijnstrangen
blijft inlandbouwkundig gebruik aangezien in deze variant is gekozen voor een sterke
nadruk op natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Uitgangspunt is bovendien een
sterke scheiding tussen landbouw en natuur omdat de beoogde natuurdoeltypen strijdig zijn met een landbouwkundig beheer. In alle uiterwaarden wordt natuurontwikkeling voorgesteld.

Nijmegen

landbouwgebied
natuurgericht agrarisch beheer
(beheers-of reservaatgebied)
natuurgebied
water
| bebouwing/overig
recreatie

Fig. 9 Planvariant 2 (PV 2)
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4 km

6 Effecten natuurontwikkeling op landbouw

6.1 Opzet evaluatie
De koersuitwerkingen voor de Gelderse Poort zijn geëvalueerd met behulp van een
aantal evaluatiecriteria. De onderscheiden criteria zijn:
- Oppervlakte grond in landbouwkundig gebruik
- Kwaliteit van de landbouwgrond
- Grondaanbod
- Huidige landbouwstructuur
- Natuurbeheer door landbouw
- Schaal landbouwgebieden
- Onderlinge beïnvloeding landbouw-natuur
Dekoersuitwerkingen hebben betrekking opde lange termijn (OR Aen ORB) d.w.z.
een periode van realisering van 30jaar en op de middellange termijn (VV, PV 1,
PV 2) met een perspectief voor 15jaar. Om een indicatie te krijgen van de nodige
veranderingen is in enkele gevallen, voor zover mogelijk, de huidige situatie meegenomen. In totaal is sprake van zes verschillende situaties, te weten:
- HS de huidige situatie
- VV: de 0-variant = de 'autonome ontwikkeling' volgens het huidige ingezette
beleid
- PV 1: accent op natuurontwikkeling in de Rijnstrangen
- PV 2: accent op natuurontwikkeling in de uiterwaarden
- OR A: grootschalige dijkoverschrijdende natuur
- OR B: grote aaneengesloten natuurgebieden, die onder invloed staan van het rivierregiem
De plannen voor de middellange termijn worden onderling vergeleken evenals de
plannen voor de lange termijn. De lange-termijnplannen worden niet vergeleken met
de middellange-terrnijnplannen omdat hieraan fundamenteel andere uitgangspunten
ten grondslag liggen. De scores van de verschillende plannen opde evaluatiecriteria
worden samengevat in een tabel (tabel 5, par. 6.9).

Bij de evaluatie is voor zover mogelijk gebruik gemaakt van het voor de Gelderse
Poort ontwikkelde computermodel (rapport 298.1).Dit geldt voor debeoordeling van
de kwaliteit van de landbouwgrond in relatie tot het geplande grondgebruik en voor
de vergelijking van de plannen met de huidige landbouwstructuur.
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6.2 Oppervlakte grond in landbouwkundig gebruik
Voor de landbouw is de hoeveelheid grond met bestemming landbouw van groot
belang. De voor landbouw beschikbare oppervlakte heeft direct gevolgen voor het
aantal bedrijven dat in De Gelderse Poort een inkomen kan verwerven. Hierbij is
ook van belang wat de kwaliteit van de gronden is en of er gebruiksbeperkingen op
de grond rusten.
Een probleem bij deze evaluatie is dat niet precies bekend is welke grond op dit
moment bij landbouwbedrijven in gebruik is en welke bij anderen (SBB, ontgronders,
steenfabrieken etc). Er is namelijk geen grondgebruikerskaart beschikbaar, zoals
bij bijv. landinrichtingsprojecten wel wordt gemaakt. In een meer definitief stadium
van de planvorming zal deze kaart wel gemaakt moeten worden. Voor de vergelijkingsvariant wordt uitgegaan van 1890 ha nieuwe natuur, 1150 ha bestaande natuur
(tezamen 3040 ha) en ruim 1000 ha beheersgebied. Een deel van deze 'nieuwe natuur'
is echter al gerealiseerd. Ook de beheersgebieden zijn deels al begrensd en er zijn
beheersovereenkomsten gesloten. Het voorgaande betekent dat geen gedetailleerde
beoordeling van de plannen ten opzichte van de huidige situatie kan worden gemaakt.
De plannen kunnen alleen onderling goed vergeleken worden.
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakten grond in de verschillende
varianten uitgesplitst naar landbouwgrond, beheersgebied en natuurgebied.

Tabel 4 Oppervlakten landbouwgebied, mogelijk beheersgebied en natuurgebied (ha) in de
verschillende varianten
VV

PV 1

PV2

landbouwgrond

5360

4540

5070

beheersgebied

1010

1140

380

natuurgebied

3040

3740

3950

totaal

9410

9420

9400

Ten opzichte van de VV wordt in PV 1 800 ha extra landbouwgrond onttrokken.
Bovendien is nog ruim 100 ha extra beheersgebied gepland. Het verschil tussen de
VV en PV 1zit vooral in het gebied ten oosten van Lobith. In PV 2 is de onttrekking
aan landbouwgrond geringer dan in PV 1maar er is meer natuurgebied en minder
beheersgebied.
De beoordeling van PV 1 en PV 2 ten opzichte van de VV is afhankelijk van de
waarde die wordt toegekend aan het beheersgebied. Op vrij extensieve bedrijven,
zoals in de Gelderse Poort voorkomen, is over het algemeen een beperkte hoeveelheid
beheersgebied goed in te passen in de bedrijfsvoering. Bovendien ontvangen bedrijven
een beheersvergoeding die in principe voldoende is om de gederfde opbrengsten te
compenseren. Indien alleen wordt gekeken naar de oppervlakte landbouwgrond zonder
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beheersbeperkingen dan scoort de VV het hoogst, PV 2 wat minder en PV 1veel
minder (zie tabel 5).Indien echter de oppervlakte beheersgebied volledig bij de landbouwgrond meetelt dan blijft in variant PV 1meer grond beschikbaar voor de landbouw dan in variant PV 2 waardoor PV 1beter scoort. In de VV blijft de grootste
oppervlakte landbouwgrond beschikbaar.
Bij de lange-termijnvarianten is de oppervlakte landbouwgrond zonder beperkingen
in OR A kleiner dan in OR B. De geringere oppervlakte landbouwgrond in OR A
ten opzichte van OR B komt grotendeels door de het aangepaste agrarisch beheer
in het gebied Ooijpolder-west. Inclusief de grond met aangepast agrarisch beheer
scoort OR A beter dan OR B.
Het ontwikkelingsperspectief voor de landbouwsector als geheel zal minder worden
bij alle planvarianten. De druk op de grondmarkt zal bij bedrijfsvergroting leiden
tot gemiddeld hogere kosten dan elders,hetgeen een negatief effect heeft op deconcurrentiepositie. De ontwikkelingen in de landbouw zijn, zeker op de lange termijn,
moeilijk te overzien. Van groot belang is echter behoud van flexibiliteit om in te
spelen opnieuwe ontwikkelingen. Vanwege de goede bodems in de Gelderse Poort
zijn de mogelijkheden om op ontwikkelingen te reageren in de huidige situatie groot.
Bij uitvoering van deplanvarianten zal ditminder worden omdat de ruimte voor landbouw in het gebied vermindert.

6.3 Kwaliteit landbouwgrond
Een extra nuancering van het oppervlaktecriterium kan worden verkregen door een
onderscheid te maken in de geschiktheid voor landbouw van gronden. Onderscheiden
zijn goede, matige en slechte landbouwgronden. De beoordeling van de gronden is
gekoppeld aan de onderscheiden fysiotopen (zie par. 2.1.1). In figuur 10is de verdeling van resp. de landbouwgrond, de beheersgrond en de natuurgrond over de
verschillende bodemgeschiktheden weergegeven. Het percentage beheersgrond in
deze figuur komt niet overeen met de oppervlakte in tabel 4. Dit komt omdat de
ligging van de beheersgrond nietprecies bekend is.Als benadering voor hetbeheersgebied zijn de natuurdoeltypen '(kleinschalig) bloemrijk grasland' en 'open weideen akkergebied' weergegeven alsbeheersgebied. Inwerkelijkheid zalechtereendeel
van deze oppervlakte natuurgebied worden.
Gezien het ontbreken van gedetailleerde gegevens is niet precies bekend wat in de
huidige situatie landbouwgrond, beheersgebied en natuurgebied is. Op grond van
de vegetatiekaart is geprobeerd hiervan een voorlopige indruk tekrijgen. De eenheden
'bouwland', 'intensief grasland', 'boomgaard' endehelft vande oppervlakte 'gedeeltelijk grasland' zijn daarbij beschouwd als landbouwgrond. De eenheden 'extensief
grasland' en de andere helft van de oppervlakte 'gedeeltelijk grasland' is beschouwd
als beheersgebied. De eenheden 'ruigte' en 'struweel' tenslotte zijn beschouwd als
natuur. Door deze indeling kan ook van de huidige situatie een zeer globale beoordeling gegeven worden van de bodemgeschiktheid voor landbouw.
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Fig. 10 Bodemgeschiktheid voor landbouwkundig gebruik van landbouwgebied, beheersgebied en natuurgebied, uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte
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In figuur 10is te zien dat ruim 30procent van de grond in de huidige situatie goed
geschikt is voor landbouw en ook in gebruik is als landbouwgrond. Eveneens zo'n
30 procent van de grond is matig geschikt en in gebruik bij landbouw.
Wegens de verschillende oorsprong van de gegevens zijn deplanvarianten niet met
dehuidige situatiete vergelijken. Alleen onderlinge vergelijking vande planvarianten
kan plaatsvinden. In de figuur is te zien dat in de vergelijkingsvariant zo'n 30procent
van de grond goed geschikt is,en ook in gebruik is bij de landbouw, en 20 procent
matig geschikt. Bij PV 1neemt de hoeveelheid goede landbouwgrond iets af maar
bij PV 2neemt de hoeveelheid goede landbouwgrond zelfs iets toe.PV 2 scoort daarom beter dan deVV. De slechtste score op grond van dit criterium krijgt PV 1.Van
de lange-termijnvarianten scoort OR B beter dan OR A omdat er meer goede grond
beschikbaar blijft voor landbouwkundig gebruik.
De afname in deplanvarianten van de landbouwgrond komt terug als een toename
van hetbeheersgebied of hetreservaatgebied. Bij het beheersgebied betreft het vooral
de matig geschikte gronden. Alleen bij ORA is ook een sterke toename van goede
gronden bij debeheersgebieden te zien.De slechte gronden zijn in vrijwel alle varianten vooral terug te vinden als natuurgebied. Alleen in dehuidige situatie is ook een
gering aandeel slechte grond te vinden onderbeheersgebied en landbouwgebied. Dit
kan komen door de manier waarop de huidige situatie is bepaald (afgeleid uit de
vegetatiekaart).

6.4 Grondaanbod
Indien alle bedrijven kleiner dan 160 SBE met een bedrijfshoofd ouder dan 55jaar
het bedrijf beëindigen dankomt er zo'n 800ha landbouwgrond op demarkt (globale
schatting).Voor de uitvoering van de vergelijkingsvariant is naar schatting minimaal
al deze grond nodig. Bij uitvoering van deW zijn er dus nauwelijks of geen mogelijkheden voor de blijvende landbouwbedrijven om zich te vergroten. Bij PV 1en
PV 2krijgt nog meer landbouwgrond een natuurbestemming. Voor uitvoering van
deze plannen zal het nodig zijn bedrijven uit het gebied te verplaatsen naar elders.
Omdat de landbouw in het gebied zo krachtig is zal deze echter ook op de grondmarkt actief blijven. Ook voor de lange termijn zijn er geen aanwijzingen dat dit
minder zal worden. Relatief zijn de omstandigheden in de Gelderse Poort gunstig
voor landbouw (goede bodems) en dit zal tot uitdrukking komen in de bedrijfsstructuur.
Eenkrachtige landbouw betekent een büjvende druk opdegrondmarkt. Grondverwerving zal moeizaam en tegen een hoge prijs verlopen. Zowel voor de landbouw als
voor natuurontwikkeling leidt dit tot hogekosten. Naast de vraag van landbouw naar
grond wordt de grondprijs ook sterk bepaald door de overige functies (ontgrondingen,
wonen, bedrijvigheid, stadsuitbreiding, recreatie, infrastructuur). De ontwikkelingen
in het Gelderse Poort gebied en de omgeving daarvan, doen niet vermoeden dat de
vraag vanuit deze functies zal afnemen.
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De mogelijkheden tot realisatie van de verschillende planvarianten hangt af van de
landbouwkundige perspectieven van de verschillende bedrijven. In gebieden met veel
kleinere bedrijven met oudere bedrijfshoofden zal de kans om grond te verwerven
voor natuur groter zijn dan in gebieden met sterke landbouwbedrijven. Bovendien
is de grondbehoefte van delandbouw zelf ook groter in gebieden met sterke bedrijven.Men is kapitaalkrachtig genoeg om te investeren in grond en in een aantal gevallen is de grond nodig om te voldoen aan toekomstige milieu-eisen.
Indien er vanuit wordt gegaan dat allebedrijven kleiner dan 160 sbe met een bedrijfshoofd ouder dan 55jaar, opde middellange termijn zullen beëindigen dan zal in het
deelgebied Ooijpolder-west de meeste grond op demarkt komen. In dit deelgebied
zijn dus de realisatiemogelijkheden voor natuurontwikkeling het grootst. Omdat de
middellange-termijnplannen niet verschillen m.b.t. de Ooijpolder leidt deze uitkomst
echter niet tot een verschil inbeoordeling van de plannen. Het gebied Ooijpolder-west
kan echter in alle plannen fungeren als opvanggebied voor elders. In de herinrichting
Ooijpolder wordt voor dit gebied ook aangegeven dat er plaats is voor boerderijverplaatsing. Voor de realisering van de lange-termijnplannen kan het wel van belang
zijn of er verplaatsing van boerderijen naar het gebied Ooijpolder-west zal plaatsvinden.Indien gestreefd wordt naar ORA dan zal een zekere extensivering van Ooijpolder-west nodig zijn. Verplaatsing van boerderijen naar dit gebied werkt ditjuist tegen.
Wel onderscheidend zijn deplannen m.b.t. het deelgebied Rijnstrangen-oost. In PV
1 wordt hier meer natuur gepland dan in de andere plannen terwijl de landbouw in
ditdeelgebiedjuist vrij sterk is ener weinig grondaanbod te verwachten is.Opgrond
hiervan scoort PV 1 slechter dan de andere planvarianten.
De lange-termijnplannen worden niet beoordeeld met de evaluatiecriteria 'grondaanbod' en 'huidige landbouwstructuur' omdat de onzekerheid in de landbouw dusdanig
groot is dat niet op basis van de huidige bedrijfsstructuur gefundeerde uitspraken
gedaan kunnen worden voor over 30 jaar.

6.5 Huidige landbouwstructuur
Met behulp van het computermodel is gekeken of natuurgebied of beheersgebied
in de planvarianten samenvalt met landbouwbedrijfsgebouwen. Samenvallen hiervan
kan een indicatie zijn voor mogelijke conflictsituaties landbouw-natuur in de verschillende varianten. Voor een deel kan dit echter ook komen door de onnauwkeurigheid
van het computermodel (gewerkt wordt met grids van 250 bij 250 meter).
In de VV vallen 40 bedrijfsgebouwen samen met een grid 'natuurgebied', in PV 1
zijn dit 47 bedrijfsgebouwen en in PV 2 35 bedrijfsgebouwen. Dit komt voor een
deel doordat in PV 2 de totale oppervlakte echte landbouwgrond groter is dan in
PV 1en voor een deel omdat veel van de geplande natuur in PV 2 in de uiterwaarden
ligt. Het verschil tussen de middellange-termijnplannen zit in het Rijnstrangengebied.
Op grond van dit criterium scoort PV 2beter dan de VV en scoort PV 1het slechtst.
De lange-termijnvarianten zijn niet bekeken.
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Andere mogelijke conflicten van deplanvarianten met de huidige landbouwkundige
toestand komen tot uiting bij de vergelijking van de intensiteit vanbedrijven en de
locatie van natuur- enbeheersgebieden (SBE/ha,melkkoeien/ha).In intensieve gebieden is de mogelijkheid tot inpassen van beheersgrond over het algemeen geringer
dan in extensievere gebieden. Bovendien is in intensieve gebieden de vraag naar
grond meestal groter dan in extensieve gebieden. Debedrijven hebben grond nodig
om te voldoen aan toekomstige milieu-eisen. Een hoge intensiteit van landbouwkundig
gebruik combineert dus slecht met de bestemming natuurgebied of beheersgebied.
De spreiding van intensiteit vanlandbouwbedrijven over het gebied is vrij gelijkmatig. Alleen in het gebied Ooijpolder-west komen relatief veel extensieve bedrijven
voor. Omdat demiddellange-termijnplannen niet verschillen voordeOoijpolder kan
op grond van dit criterium geen verschillende beoordeling worden gemaakt.Een ander
punt is dat ten oosten van Lobith ook een aantal redelijk intensieve bedrijven zitten.
In PV 1is een deel van dit gebied bestemd voor natuur. Op dit punt scoort PV 1
dus iets slechter dan PV 2. Dit wordt nog versterkt doordat de uiterwaardgronden
meestal ook wat extensiever gebruikt worden en in PV 2meeruiterwaardgrond bestemd is voor natuur dan in PV 1.Dit laatste geldt ook voor PV 2ten opzichte van
VV en daarom scoort VV iets slechter dan PV 2.

6.6 Natuurbeheer door landbouw
In deze invalshoek wordt gekeken of deplannen onderscheidend zijn naar de mate
waarin landbouw eenrol kan vervullen bij hetnatuurbeheer en hieruit een aanvulling
op het inkomen kan verkrijgen. Gelet opde oppervlakte beheersgebied zijn demogelijkheden het grootst voor PV 1en het kleinst bij PV 2. Bij meenemen van andere
natuurdoeltypen waarbij een zeker landbouwkundig beheer mogelijk is (water met
slikken en grazige oevers, nat schraal grasland, kwelgrasland) verschijnt een zelfde
beeld.
De mogelijkheden van inkomensvorming uit natuurbeheer moeten overigens niet
worden overschat. Beheersvergoedingen zijn in principe schadevergoedingen voor
gederfde opbrengsten. Hierbij wordt dus geen extra inkomen gegenereerd. Verder
blijken mogelijke vormen van landbouwkundig beheer vannatuurgebieden in steeds
mindere mate winstgevend te kunnen zijn.

6.7 Schaal landbouwgebieden
De typen landbouwbedrijven die in de Gelderse Poort voorkomen zijn onderling tamelijk onafhankelijk. Hetis voor bedrijven afzonderlijk nietpersé nodigdat er meerdere
bedrijven bij elkaar voorkomen (dit kan anders zijn voor bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). De aan- enafvoerlijnen vanprodukten zijn echter wel van belang. Hierbij
geldt dat de schaal waarop dit gebeurt tegenwoordig veel groter is dan vroeger. Belangrijk is een goede ontsluiting.
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Een mogelijk schaaleffect treedt eventueel opbij het ophalen van melk. Een melkauto
kan zo'n 15m3vervoeren. Indien er eensper vier melkmalen melk wordt opgehaald
dan zijn er zo'n 150 a 200 melkkoeien nodig voor een volle melkauto. Indien er
meerdere ophaalcircuits zijn, bijvoorbeeld omdat de melkfabriek een onderscheid
maakt in het eiwitgehalte of indekwaliteit van demelk, dan zou globaal het dubbele
aantal melkkoeien nodig zijn. Vanuit deze benadering is te beredeneren dat voor de
minimale maat voor een landbouwgebied van zo'n 150tot 400 melkkoeien kan worden uitgegaan ofwel zo'n 100 a 300 hectare ofwel zo'n 3 a 8 landbouwbedrijven.
Zo bezien lijkt het niet dat in de verschillende planvarianten de landbouwgebieden
echt te klein worden. Een goede ontsluiting is daarbij wel van het grootste belang.
Bij onderlinge vergelijking van de planvarianten komt PV 2 er iets gunstiger uit dan
PV 1omdat de landbouwgebieden wat groter zijn en meer geconcentreerd liggen.
Mogelijk kunnen er wel problemen ontstaan bij OR Ain het gebied Ooijpolder-oost.
Dit komt wel erg geïsoleerd te liggen m.n. voor de mogelijkheden van loonwerk.
OR A scoort daarom slechter dan OR B.

6.8 Onderlinge beïnvloeding landbouw-natuur
Voor de landbouw is van belang of deproduktie-omstandigheden worden beïnvloed
door nabij gelegen natuurgebieden of door natuurontwikkeling. Nader onderzoek is
daarom nodig naar de mate waarin de landbouwgebieden en natuurgebieden hydrologisch gescheiden kunnen worden in deverschillende varianten. Globaal gezien lijkt
het dat PV 2 betere mogelijkheden voor scheiding biedt omdat er minder natuurgebied
binnendijks ligt. Dit geldt eveneens voor OR B ten opzichte van OR A.

6.9 Samenvatting evaluatiecriteria
De samenvatting van deevaluatiecriteria is weergegeven in tabel 5.Demiddellangetermijn plannen worden onderling vergeleken en delange-termijnplannen onderling.
De beoordeling is steeds relatief. Een '+' geeft de beste variant, een '-' de slechtste
en een '0' zit er tussen.
De evaluatiecriteria zijn onderling niet gelijkwaardig en kunnen niet middels een
rekensom tot een eindconclusie leiden. Onderstaand overzicht dient slechts als samenvatting van alle voorgaande informatie.
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Tabel 5 Samenvatting evaluatiecriteria
VV

PV 1

PV2

OR A

ORB

Opp. landbouwgrond

+

.

0

.

+

Opp. landbouwgrond +
beh.gebied

+

0

-

+

-

Kwaliteit lbgrond

0

-

+

-

+

Mogelijk grondaanbod

0

-

0

Samenvallen 1bnatuur

0

-

+

Intensiteit landbouw

0

.

+

Inkomen natuurbeheer

0

+

.

+

.

Schaal lbgebieden

0

0

+

-

+

Beïnvloeding lb
door natuur

0

0

+

-

+

+=hoogstescore
0 =midden score
- =laagstescore

Onderlinge vergelijking van de middellange-termijnplannen leidt tot een lichte voorkeur voor PV 2.Ditplan laat het grootste aandeel goede landbouwgrond beschikbaar
voor de landbouw en lijkt de minste conflicten op te leveren met de huidige landbouwstructuur. Een nadeel van PV 2 ten opzichte van de VV is dat er meer grond
wordt onttrokken.
Onderlinge vergelijking van de lange-termijnplannen leidt tot een voorkeur voor OR
B. ORAis veel ingrijpender en geeft ookveel meer onzekerheden dan ORB,vooral
voor de mogelijkheden tot het rendabel maken van een aangepaste landbouw.
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7 Conclusies

De landbouw en vooral de melkveehouderij in de Gelderse Poort kan als sterk en
perspectiefvol worden gekwalificeerd. Debedrijven hebben gemiddeld een redelijke
omvang en de gronden zijn goed geschikt voor landbouw. Binnen de Gelderse Poort
is één deelgebied te onderscheiden waar delandbouw relatief het minste perspectief
heeft, te weten het westelijk deel van Ooijpolder. In dit deelgebied zijn er veel oudere
bedrijfshoofden zonder opvolger endebedrijfsomvang is geringer dan in de andere
delen van de Gelderse Poort. Het grondgebruik is er extensief.
Vanwege de goede bedrijfsstructuur zijn de mogelijkheden voor de landbouw in de
Gelderse Poort groot.Dit geldtdes temeer omdat in de Gelderse Poort geen gronden
zijn die gevoelig zijn voor verzuring. De veehouderij is hier duidelijk in het voordeel
ten opzichte van deveehouderij op zandgronden. De gronden in de Gelderse Poort
zijn bovendien geschikt voor diverse vormen van grondgebruik. Dit betekent dat
de flexibiliteit om opveranderingen op allerlei gebied (markt- enprijsbeleid, milieubeleid) te reageren, groot is.
Grootschalige natuurontwikkeling in de Gelderse Poort heeft een negatieve invloed
op delandbouwsector, zowel vanwege het aantal bedrijven dat een bestaan kan vinden
in het gebied als vanwege de ontwikkelingsmogelijkheden van overblijvende bedrijven
(grondprijs).
Onderlinge vergelijking van de middellange-termijnplannen leidt tot een lichte voorkeur voor PV 2.Ditplan laathet grootste aandeel goede landbouwgrond beschikbaar
voor de landbouw enlijkt de minste conflicten opte leveren met debestaande landbouwstructuur. Een nadeel van PV 2ten opzichte van de vergelijkingsvarianten is
dat er meer grond wordt onttrokken.
Onderlinge vergelijking van de lange-termijnplannen leidt tot een voorkeur voor OR
B. ORA is veel ingrijpender en geeft ook veel meer onzekerheden dan ORB,vooral
voor de mogelijkheden tot het rendabel maken van een aangepaste landbouw.
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