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WOORDVOORAF

Inditjubileumboektergelegenheidvanhetvijftigjarig bestaanvanhetLandbouwEconomischInstituut gevenmedewerkersenoud-medewerkers eenbeeldvanenige belangrijke ontwikkelingen in landbouw en visserij in de afgelopen periode.
Daarbij isnietgestreefd naareenvolledig overzicht vandeontwikkelingen,maar
is de schijnwerper gericht op een aantal belangrijke aspecten daarvan. Deze betreffen in deeerste plaats het verloop van de bedrijfsresultaten, de inkomensvorming en de financiering in de verschillende sectoren, de bedrijfsstructuele ontwikkeling en de technische ontwikkeling. Verder is bijzondere aandacht besteed
aandepositieinhetinternationalehandelverkeerendeinternationaleconcurrentiekracht en aan de aanpassingen aan ruimtelijke en milieutechnische beperkingen.
Geziendebelangrijke invloedvanhetoverheidsbeleid isookaandeontwikkeling
daarvan een bijdrage gewijd. Hetjubileum vormde verder de aanleiding tot een
beschouwing overdepositievanhet Landbouw-Economisch Instituut inhetdoor
technische,economischeenlandbouwpolitieke ontwikkelingenbepaaldekrachtenveldendeweerslagdaarvanophetonderzoek.
Deterugblikopbelangrijke ontwikkelingeninlandbouwenvisserijheeft geleid
tot een helderder inzicht in de achtergronden en bepalende factoren daarvan.Op
grond daarvan is tevens vooruitgeblikt naar de toekomstige ontwikkeling. Met
namein deepiloog isgepoogd daarvan een samenvattend beeld te schetsen.Het
centralethemavandebundel,delandbouwenvisserijalsbronvanbestaan,wordt
ingeleidindeproloog.
Proloogenepiloogvanditjubileumboek zijnvandehandvanderedactiecommissiewaarbij inhetlaatstegevaleenbelangrijke bijdrage isgeleverddoorprof.dr.ir.
Zachariasse.
De diverse bijdragen zijn getoetst aan het oordeel van deskundigen op het betreffende terrein.Voorhunkritischecommentaarensuggestiesvooraanvullingen
verbetering zijn de auteurs dank verschuldigd aan drs. J. Bergman, ir. C. van
Brachem,prof.dr.ir. F.Hellinga,prof.dr.ir. J. deHoogh,drs.R. Rijneveld, dr.N.
Slot,prof.W.C.L.Zegveldenprof.dr.J.L.vanZanden.
Bijzondere dankisverderverschuldigdaanir.C.vanBrachemendrs.R.Rijneveld die in een vroeg stadium belangrijk hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit Jubileumboek. Een woord van dank is ook op zijn plaats aan de
redactiecommissie en aan de sectie Tekstverwerking en de Tekenkamer van het
LEI,voorhunniet aflatende zorg voorhet tijdig gereedkomen enderedactionele
vormgeving.
Prof.dr.J.deVeer
DirecteurLandbouw-Economisch Instituut
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PROLOOG

1.Agrarischbestaan
Ontwikkelingen en problemen in de agrarische sector ontlenen veel van hungewichtaanhunbetekenisvoordebestaansmogelijkheden indebedrijfstak. Ditgeldt
welinhetbijzonder voordenaoorlogseperiodewaarin dewerkgelegenheid inde
landbouw sterkis afgenomen.
Veelvandeindeafgelopen vijftig jaardoorhetLEIopgetekende ontwikkelingen en onderzochte problemen hebben direct of indirect raakvlakken met debestaansmogelijkheden indesector.Indezebundelzijndanookeenaantalbijdragen
opgenomen die- hoewelhetopzichzelf staandeartikelen zijn- alleninmeerof
minderematedeagrarischesectoralsbestaansbronraken.
Allebijdragen interpreteren éénofmeerdereaspectenvandeontwikkelingenin
denaoorlogseperiode.Tezamen schetsen zeeenbeeld van sterk wijzigende omstandigheden binnen en buiten de sector. Het vertrekpunt van die veranderingen
wasdeagrarischestructuurvanvoordeoorlog,diezelfweerhetresultaatwasvan
eenveellangerhistorischproces.Indevolgendeparagrafen wordtdezeuitgangssituatiekort beschreven, waarnaineentiental artikelen aspectenvandenaoorlogse
agrarischeontwikkelingen wordenbeschrevenengeanalyseerd.Nadezebijdragen
worden in de epiloog delen van de uiteengezette kennis samen gebracht en gebruiktommeteendikpenseelenkelelijnen voordebestaansmogelijkheden inde
toekomstteschilderen.
2.Historischeachtergronden
In de kustprovincies werd de landbouw reeds voor 1800 gekenmerkt door gespecialiseerde, relatief produktieve en sterk op de markt georiënteerde bedrijven
vankapitaalkrachtige boeren. Deomvangrijke groeplandarbeiders wasaangewezenopdewerkgelegenheid opdezegroterebedrijven. Indeoverigedelenvanhet
landwasdeontwikkelingnietzovergegaan.Enerzijds wasdaarhetaantalminof
meermarginalebedrijfjes sterkgegroeid,anderzijds wasereengroepgrotere,ook
voordemarkt producerende bedrijven opgekomen.Deproduktiemiddelen waren,
vooral op de zandgronden, veel gelijkmatiger over de plattelandsbevolking verdeelddanindekustprovincies.
Indeeerstehelft vande 19eeeuwbegon inhet oosten en zuiden vanhetland
zoweldeproduktiealsdeagrarischebevolking,inhetbijzonder hetaantalkeuterboeren endagloners,inomvangtoetenemen.Daarnaast begondeovergangvan

een overwegend zelfverzorgend akkerbouwbedrijf met veehouderij naar een voor
demarkt producerend bedrijf met de akkerbouw ondergeschikt aan de veehouderij.
Een aantal factoren droeg bij tot deze ontwikkeling: de bevolkingsgroei op het
platteland, de sterke stijging van de prijzen van veehouderijprodukten, vooral na
1840en- later- deindustrialisatie en de ontwikkeling vanhet vervoer, met name
spoorwegen en stoomscheepvaart.
In de kustprovincies werden aanvankelijk de landbouw en de groeiende plattelandsbevolking geconfronteerd met een afnemende consumptie van agrarischeProdukten, gevolg van een stagnatie in de nationale economie. Het een en ander
resulteerde in een daling van de arbeidsproduktiviteit. De boeren op de grotere
bedrijven met landarbeiders waren vanwege de hoog blijvende lonen niet geneigd
de produktie uit te breiden. De arbeiders daarentegen beschikten hier niet over
eigen produktiemiddelen. Een groei van de plattelandsbevolking resulteerde niet in
een intensiever gebruik van de grond en een uitbreiding van het aantal kleine
bedrijfjes, zoals in het oosten en zuiden, maar in een toenemende werkloosheid
(Van Zanden, 1985).
Bevolkingsdruk inde landbouw
Omstreeks het midden van de vorige eeuw kwam er een einde aan de stagnatie in
de landbouw indekustprovincies, vooral door een sterke uitbreiding van de export
van vee, boter, kaas en tuinbouwprodukten maar ook door de stijging van de
binnenlandse consumptie. De werkloosheid verdween dan ook en de werkgelegenheid nam verder toe (Van Zanden, 1985).
Ook de vraag naar niet-agrarische arbeidskrachten steeg, maar toch bleef de
bevolkingsdruk ophetplatteland hoog.Debevolkingsaanwas inde landbouw werd
voor een deel in de landbouw zelf - en in de tuinbouw - opgevangen, voor een
deel indenijverheid en dienstverlening ophetplatteland, maar voor een belangrijk
deel ook in de steden. Naast de toestroom vanuit de sector zelf was dan ook het
vertrek uit de landbouw omvangrijk. Hierbij ging het vaak om boerenzoons die
geen eigen bedrijf konden krijgen maar ook om landarbeiders en zelfs om boeren
die hun bedrijf hadden moeten opgeven.
De bevolkingsdruk op het platteland kwam ook tot uiting in de groei van het
aantal kleine landbouwbedrijven, die steeds meer afhankelijk werden van de afzetmogelijkheden elders. In het oosten en zuiden, waar dit proces vooral plaats had,
betrof het veehouderijprodukten; in het westen tuinbouwprodukten. Omdat het
bedrijven betrof met eenkleine arbeidsbezetting, werd het aandeel van de bedrijfshoofden in de agrarische bevolking groter - een ontwikkeling die zich in de 20e
eeuw zou voortzetten met een versnelling na 1950.
Door de groeiende niet-agrarische bevolking en de toenemende export nam de
vraag naar voedsel en agrarische grondstoffen toe.Dat vereiste bij de negentiendeeeuwse stand van de landbouwtechniek een groter aantal arbeidskrachten en een
grotere oppervlakte cultuurgrond. Door de groei van de produktiviteit kon echter
de groei van het aantal arbeidskrachten achter blijven bij die van de vraag: de
agrarische bevolking groeide minder hard dan de niet-agrarische.

Het een en ander kwam tot uiting in de verhouding tussen de groei van de
beroepsbevolking in en buiten de land- en tuinbouw. Van 1850tot 1899nam de
mannelijke agrarischeberoepsbevolkingmet28%toe,deniet-agrarischemetruim
100%. Het aandeel van de land- en tuinbouw in de totale mannelijke beroepsbevolking daaldetegelijkertijd van44tot 33%.
Techniekgeen belemmering voorkleinbedrijf
Voorhetkleineland-entuinbouwbedrijf warendeontwikkelingenomstreeks1900
relatief gunstig. Hierbij speelde detechnische vooruitgang- onder andere deopkomstvanhetkunstmestgebruik- eenbelangrijke rol,maarookdeoprichtingvan
aan-, verkoop- en verwerkingscoöperaties. Ook een aantal aanbevelingen van de
Staatscommissie van 1886, overgenomen door de overheid, is in dit kader van
betekenis.Mendenkeaandeaandachtvooronderwijs,onderzoekenvoorlichting,
alsmede aan de beslissing de handel in landbouwprodukten vrij te laten en niet
overtegaan tot beschermende maatregelen. Hierdoor werd deland-entuinbouw
nog sterker aangewezen op de export en werd het veredelingskarakter van deze
bedrijfstak versterkt. De technische en economische mogelijkheden leidden zo
vooraltot uitbreiding vanhet aantal bedrijven, niettotvergroting vandearbeidsbezettingperbedrijf.
In deeerste dertigjaar van de twintigste eeuw nam het aantal agrarische zelfstandigenverdertoemet31%.Ditwasaanzienlijk meerdandegroeivandetotale
agrarische beroepsbevolking, die slechts 8% bedroeg. De mannelijke niet-agrarischeberoepsbevolking steegintussen met 89%.Hetaandeelvandeland-entuinbouwdaaldepersaldotot22%(BauwensenLoeffen, 1981).
Onderdeniet-zelfstandigenkwamenophetouderlijk bedrijf meermeewerkende
zoons voor;dit zijn inhet algemeen detoekomstige bedrijfshoofden. Hier ligtde
kiemvoorhetlaterejonge-boerenprobleem.
Deland- entuinbouw waren nuterecht gekomen ineen fase, waarin eentraag
groeiend aantal arbeidskrachten een sterker groeiende niet-agrarische bevolking in Nederland en elders - kon voorzien van voedsel en grondstoffen, overigens
steedsmeeropbasisvaninvoervanproduktiemiddelen,vooralveevoeder.Ditwas
mogelijk, omdatdestijging vandeproduktiviteit vangewasendier,deintensivering van deproduktie en de toeneming van de mechanisatie leidden tot een vergrotingvandearbeidsproduktiviteit.Welbreiddedeoppervlaktecultuurgrondzich
nog uit, voornamelijk door ontginning van "woeste" gronden. Voorhet instandhoudenvaneenarbeidsplaatsindeland-entuinbouwwarennumeerniet-agrariërs
nodig: meer consumenten als afnemers van agrarischeeindprodukten en meerarbeidskrachten voor de levering van produktiemiddelen aan de land- en tuinbouw
envoordeverhandelingenverwerkingvanagrarischeprodukten.
3. Dejarendertig:aanzettentotdenaoorlogseontwikkelingen
Inde crisis- en oorlogsjaren kwam het vrijwel niet tot structurele veranderingen
van enige betekenis. Toch zou een aantal verschijnselen uit deze periode later,

vooral na 1950, van grote invloed blijken op de ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw.
De langdurige crisis was een gevolg van het zeer ongunstige verloop van het
prijsniveau van agrarische produkten en van de, vergeleken met de rest van de
economie, langzamere groei van de produktiviteit. Het lageprijsniveau had ook tot
gevolg dat het kleine landbouwbedrijf in een moeilijke positie kwam te verkeren.
De ongunstige inkomenssituatie in de agrarische bedrijfstak gaf in de jaren
dertig aanleiding tot een aantal ingrijpende maatregelen met betrekking tot prijs,
omvang en samenstelling van de produktie. In en na de oorlog werd op deze
crisiswetgeving voortgebouwd.
Het beleid ten aanzien van onderzoek, voorlichting en onderwijs werd voortgezet met enige nadruk op de voorlichting aan de boeren op de kleine bedrijven en
hun gezinnen. Hier ligtde aanzet voor de sterke uitbreiding van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienstna 1945.Indejaren dertigkwam erook enigeverbetering inde
cultuurtechnische produktieomstandigheden. Ruilverkaveling was nog van weinig
betekenis; meer effect had de verbetering van de af- en ontwatering, in het bijzonder door het "normaliseren" van beken. Ook kwam er een pachtwetgeving tot
stand, waardoor de positie van de pachter werd verbeterd. De ermee verbonden
pachtprijsbeheersing werd na de oorlog voortgezet, terwijl de prijsvorming van de
grond in 1963 werd vrij gelaten. Hier ligt de aanzet voor de huidige verdeling van
pacht en eigendom.
De belangstelling van onderzoek, voorlichting en onderwijs bleef in de jaren
dertig voornamelijk gericht op de technische aspecten van het land- en tuinbouwbedrijf. Toch kwam er ook meer aandacht voor de economie van het landbouwbedrijf, met name voor de kostprijsberekening, welke activiteit na de oorlog tot
specialisme van het LEI zou uitgroeien. Dit zowel ten behoeve van een meer
rationeel bedrijfsbeheer als met het oog op het prijsbeleid.
In de crisis- en oorlogsjaren waren er in de agrarische bedrijfstak meer arbeidskrachten dan gezien het te verrichten werk nodig was. Hierbij ging het voornamelijk om meewerkende zoons, die bovendien meer belangstelling kregen voor een
zelfstandig bestaan in de land- en tuinbouw. Het beroepskeuzepatroon van de
zoons van de grotere, gezeten boeren, die wel over de mogelijkheden beschikten,
om hun zoons "boer te maken" vond steeds meer navolging. Van 1930 tot 1947
nam de mannelijke agrarische beroepsbevolking iets sterker toe (+ 10%) dan in de
langere periode van 1899tot 1930.
Overheidsingrijpen aanvaard
De Nederlandse land- en tuinbouw kwam gehavend uit de Tweede Wereldoorlog.
Maar het was een bedrijfstak, die sinds het begin van de 19eeeuw steeds meer in
de economie was geïntegreerd en te maken had gekregen met produktiviteitsstijging, specialisatie en meer overheidsbemoeiing.
De bemoeienis van de overheid met de land- en tuinbouw, niet alleen met
betrekking tot onderzoek, voorlichting en onderwijs, maar ook metdeprijzen werd
door overheid en bedrijfsleven als gegeven aanvaard.

De land- en tuinbouw waren nog steeds - of beter weer - aangewezen opde
export. Dit gaf aanleiding tot bezorgdheid gezien de toegenomen buitenlandse
concurrentie. De situatie in de Nederlandse land- en tuinbouw in 1945 en 1946
werd vergeleken met die van honderd jaar eerder. De boeren van na de oorlog
misten, in tegenstelling tot hun collega's van toen, het rustige geloof in een opgaandetijd.Zijwarenbangdathunbuitenlandseconcurrenten henvoorbijzouden
streven(Groeneveld, 1947).OokindenaoorlogseMemoriesvanToelichtingvan
hetMinisterievanLandbouw,VisserijenVoedselvoorzieningklonkdezebezorgdheid door. Met alle kracht moest worden gestreefd naar een rationele landbouw.
Met het oog op de exportmogelijkheden - en de kosten van levensonderhoud dienden deprodukten tegen delaagst mogelijke prijs te worden aangeboden,ook
vanwege de verwachting dat na een periode van schaarste de prijzen door een
groteraanbodzoudendalen.
4.Hoofdlijnen indenaoorlogseontwikkeling
Het belangrijkste aspect van de naoorlogse ontwikkelingen is wel de sterke vermindering vanhet aantal arbeidskrachten naeenlangdurige periode vangroei.In
dejaren vijftig en zestig verminderde demannelijke agrarische beroepsbevolking
reedsmetronddehelft, terwijl deniet-agrarischemetruimeenderdetoenam.
Deze daling leidde niet tot een inkrimping van de agrarische produktie. De
technische ontwikkeling zorgde voor een zo aanzienlijke vergroting van de arbeidsproduktiviteit datdetotaleproduktiesinds 1950meerdanverdrievoudigde.
Ook het aantal bedrijven werd steeds kleiner; zij het minder dan dat van de
arbeidskrachten.Totindejarenzeventigliephetaantalarbeidskrachtenperbedrijf
terug,hetgeenneerkwamopeenverdergroeiendaandeelvande bedrijfshoofden.
Een ander belangrijk kenmerk van de naoorlogse periode is de groeiende betrokkenheid van agrarischebedrijven bij andere sectoren indeeconomie.Devervlechting met de verwerkende en toeleverende industrie, de handel en het bankwezeniszondertwijfel gepaardgegaanmeteengroeiendeinvloedopdegangvan
zaken in het primaire agrarische bedrijf. Dat laatste geldt trouwens ook voor de
landbouwwetenschap,waarvan deontwikkelingboerenentuindersevenzeer heeft
genoopttoteensterkereoriëntatieopzakendiezichbuitenhetbedrijf afspelen.
De veranderde opvattingen over de betekenis van natuur, landschap en milieu
vormen ook een hoofdlijn in de ontwikkelingen van de afgelopen decennia. De
groeiende weerstanden tegen de gangbare produktiemethoden en tegen cultuurtechnische ingrepen warenvooral tehoren vanaf hetbegin vandejaren zeventig.
Pasindeloopvandejarentachtigvondenzehunneerslaginhetlandbouwbeleid.
5.Continuïteit enverandering
De ontwikkelingen na de oorlog vormen voor een deel een voortzetting van de
vooroorlogse.Vooreenanderdeelbevattenzijechterooknieuweelementen.
De bedrijven bleven ondanks de vergroting van de bedrijfsomvang klein en

behielden hetkarakter van gezinsbedrijf. Detechnische ontwikkelingen zetten zich
voort, zij het in een aanzienlijk sneller tempo en met meer aandacht voor arbeidsbesparende technieken. De sterke benutting van de technische mogelijkheden is
mede de vrucht van de aandacht voor onderzoek, onderwijs en voorlichting sinds
het eind van de vorige eeuw. Toen werd tevens de basis gelegd voor de vervlechting met de toeleverende en verwerkende industrie en met handel en bankwezen. Ook de verkleining van de arbeidsbezetting per bedrijf was toen al aan de
gang. De uitbreiding van de niet-agrarische werkgelegenheid na 1950 gaf geen
aanleiding tot een grotere betekenis van de deeltijdlandbouw.
Na de oorlog zette de reeds ver voortgeschreden economische integratie van de
land- en tuinbouw zich verder voort en kreeg ook de maatschappelijke integratie
van de agrarische bevolking haar beslag. Onder invloed van de economische groei
en de technische ontwikkeling kwamen landbouw en platteland in een stroomversnelling (Maris en Rijneveld, 1963). Het resultaat was een agrarische bedrijfstak
die sterk afweek van de vooroorlogse.
De arbeidsbezetting is op veel bedrijven aanzienlijk kleiner, vooral op de voorheen met landarbeiders werkende bedrijven. Deze verkleining was mogelijk door
de mechanisering van de werkzaamheden en de modernisering van de bedrijfsinrichting. Deze ontwikkelingen en de intensivering en specialisatie maakten de
bedrijven kapitaalintensiever en versterkten de invloed van de toeleverende en
verwerkende industrie, de banken en de dienstverlenende instanties.
Geheel nieuw voor de land- en tuinbouw was deconfrontatie met de aanspraken
van niet-agrarische belangen op de open ruimte - voorheen bij uitstek het werkterrein van de agrarische bedrijfstak - en met de nadelige gevolgen van de agrarisch-structurele ontwikkelingen voor landschap, natuur en milieu. Ook in ruimtelijk opzicht is er dus sprake van een zekere integratie van de land- en tuinbouw.
Beperkte rol vande arbeidsmarkt
Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat de rol van de arbeidsmarkt in de
agrarische bedrijfstak beperkt is gebleven. In de land- en tuinbouw zijn het namelijk vooral bedrijfshoofden en hun gezinsleden die daarin werk en een bestaansbron vinden. Slechts op een klein deel van de bedrijven, vooral in de tuinbouw,
hebben betaalde arbeidskrachten een aandeel van betekenis in de arbeidsvoorziening.
De verhoudingen opde arbeidsmarkt spelen hierdoor slechts een beperkte rol bij
beslissingen over arbeidsaanwending. Aanbod van en vraag naar gezinsarbeid onttrekken zich grotendeels aan de directe werking van de arbeidsmarkt. Alleen bij
ingrijpende "loopbaanbeslissingen", zoals bij opvolging, bedrijfsovername of
overschakeling naar een ander beroep, worden de door de arbeidsmarkt geboden
alternatieven mede in de beschouwing betrokken. In de agrarische bedrijfstak is er
derhalve- meer dan elders- buiten de arbeidsmarkt om een directe wisselwerking
opbedrijfs- en gezinsniveau tussen behoefte aan en aanbod van arbeid. Het aan het
bedrijf gebonden en uit het gezin afkomstige arbeidsaanbod streeft er naar zijn
eigen arbeidsbehoefte en daarmee werkgelegenheid te scheppen. Pas als de moge-

jîijkheden hiertoe - bijvoorbeeld oppervlaktevergroting, intensivering of uitbreiding van niet-grondgebonden produktierichtingen - ontbreken komen ingrijpende
beslissingen, zoals beroepsverandering, aan de orde.
Demogelijkheid voorhetzelf aanpassen vanarbeidsbehoefte aan arbeidsaanbod
betekent niet dat de arbeidsmarkt in het geheel geen rol speelt. De inkomensontwikkeling ende levensstandaard in andere maatschappelijke sectoren zijn namelijk
van invloed op de inkomensaspiraties van de agrarische ondernemers en van hun
op het bedrijf werkende gezinsleden en op de beroepskeuze van de agrarische
jeugd.
Deze beperkte rol van de arbeidsmarkt heeft nog steeds belangrijke consequenties voor de agrarisch-structurele ontwikkelingen. De aanpassing van de omvang
van de agrarische beroepsbevolking aan de vermindering van de werkgelegenheid
komt met vertraging tot stand en heeft vooral plaats in het kader van de generatiewisseling. Het streven van het arbeidsaanbod op de gezinsbedrijven om zijn eigen
arbeidsbehoefte te scheppen kanaanleiding geven toteen,gezien de afzetmogelijkheden van produkten en afvalprodukten, onverantwoorde uitbreiding van de produktie.
Ondanks de opgetreden veranderingen is het instituut gezinsbedrijf, dat dus tot
op grote hoogte zijn eigen bestaansmogelijkheden beheert, een continu element
gebleven. De beperkte rol van de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende
produktieuitbreiding hebben ook belangrijke consequenties voor de inkomens, en
leiden tot politieke besluitvorming. Niet alleen de omvang van de bestaansmogelijkheden maar ook de kwaliteit van het agrarisch bestaan zijn onveranderd de
aandacht blijven vragen.
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VIJFTIGJAARLANDBOUW ENLEIIN
EENDYNAMISCHECONTEXT
A.L.G.M.BauwensenJ.deVeer1

1.Deoprichting van het LEI
HetLEIwerd inheteerstejaar vandebezetting opgericht maarhetwaseenkind
van decrisistijd. De conjuncturele neergang die in 1929 inzette vormde voor de
Nederlandseregeringaanvankelijk geenaanleidingomdevrijhandelspolitiek opte
geven. Deze neergang diende te worden opgevangen door aanpassing van het
binnenlandse prijspeil, die echter traag verliep en onvolledig tot stand kwam.De
overwaardering van de gulden diehiervan het gevolg was zette de internationaal
concurrerendebedrijfstakken inNederland onderzwaredruk.Deproblemeninde
landbouw,diereedsvanaf 1925meteenverslechteringvanderuilvoetwasgeconfronteerd, namendaardoor nogverdertoe.Debedrijfsresultaten liepen sterkterug
endeinkomensvandeboerenentuindersverslechterden steedsmeer.
Inhetbijzonder indeakkerbouwdeeddeachteruitgangzichsterkvoelen,zodat
de regering reeds eind 1930 de ontwerp-Tarwewet indiende, die prijs- en afzetgaranties bood aan de tarwetelers. Toen het laissez-faire-beginsel eenmaal was
doorbroken,werdeninsneltempoookvooranderesectorenvanland-entuinbouw
crisismaatregelen genomen.
Decrisistijd bracht deeconomische problematiek van de agrarische bedrijfstak
sterkernaarvoren.Deverbeteringvandelandbouwtechniek bleekniettoereikend
om de moeilijkheden op te lossen. Een meer rationeel bedrijfsbeheer moest uitkomst bieden. Ook voor de vaststelling van de prijzen van landbouwprodukten
ontstond behoefte aan betrouwbaar inzicht in de produktiekosten. De oprichting
vaneencentraleinstantie,die"instaatzouzijnregelmatigobjectieveconclusieste
trekkenuitzelfstandig verworvengegevens",zoueenoplossingvanhetprobleem
zijn.DewenselijkheidhiervanwerdonderstreeptdoordeuitspraakvandeMinister
vanEconomischZakeneindjaren dertig,dathijbijdevaststelling vandeprijzen
vanlandbouwprodukten rekening wildehoudenmetdeproduktiekosten.
Na eenpleidooi van zijn voorzitter H.D.Louwes stelde het Koninklijk NederlandsLandbouwcomité een Commissie Documentatiebureauin. Inhet najaar van
1940adviseerdedezecommissietotdestichtingvaneenzelfstandig documentatiebureau op strikt objectief-wetenschappelijke grondslag en zo mogelijk gedragen
doordegeheleNederlandselandbouw.Datbureauzounietalleenkostprijsberekeningen moeten uitvoeren maartevens gegevens moeten verzamelen enbewerken
De auteurs zijn ir. W.G. de Haan dankbaar voor zijn medewerking aan het verslag over het
tuinbouw-economisch onderzoek.

die van belang kunnen zijn voor een juiste beoordeling van de economische en
sociale positie van de boerenstand in het volksgeheel.
Het KLNC riep op grond van dit advies vervolgens een documentatiebureau in
het leven, dat op 1december 1940 in de persoon van drs. J. Horring - bijgestaan
door een secretaresse - zijn werkzaamheden op bescheiden wijze aanving. Als
naam werd gekozen "Landbouw-Economisch Instituut" met de ondertitel "Instituut voor economische studie en documentatie voor den Nederlandschen landbouw''.
De andere organisaties, die van het begin af grote belangstelling voor dit initiatief hadden getoond, gaven gevolg aan de uitnodiging om mee te doen. Op 10april
1941 kwamen de bestuurders van de drie Centrale Landbouworganisaties met de
Directeur-Generaal van de Landbouw overeen het instituut om te bouwen tot een
orgaan dat financieel en organisatorisch door overheid en agrarisch bedrijfsleven
zou worden gedragen. De taak zou voorlopig hoofdzakelijk bestaan uit onderzoek
naar de produktiekosten van de voornaamste akkerbouw- en veehouderijprodukten
ten dienste van de prijsvaststelling en de verbetering van de bedrijfseconomische
voorlichting.
Het bestuur kwam op 22 juli voor het eerst bijeen en was samengesteld uit
vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal van deVoedselvoorziening en de
Centrale Landbouworganisaties met Prof.dr. G. Minderhoud als voorzitter. In dat
bestuur was ook een vertegenwoordiger opgenomen van het Nederlands Agrarisch
Front, eind 1940ontstaan uit een fusie van het Boerenfront van de NSB en Landbouw en Maatschappij (De Ru, 1980:238).
2. De bezettingsjaren
2.1 De agrarischebedrijfstak
Nederland was vanaf mei 1940voor de voedselvoorziening geheel aangewezen op
eigen bouwland, grasland en tuinland. Het bleek onmogelijk de omvangrijke varkens- en kippestapel te handhaven. Ook in het grondgebruik traden ingrijpende
veranderingen op. Grote oppervlakten weiland werden in bouwland omgezet. Uitbreiding had vooral plaats bij de teelt van consumptieaardappelen en koolzaad
(Maliepaard, 1951:487,491,492).
De landbouwcrisiswet vormde de grondslag voor de organisatie van de voedselvoorziening in oorlogstijd, die onder leiding stond van S.L. Louwes, broer van de
eerder genoemde H.D. Louwes en de voornaamste architect van de landbouwcrisismaatregelen. Het beleid was erop ingesteld om te voorkomen dat de consumenten zich door gebrek aan koopkracht onvoldoende voedsel zouden kunnen
verschaffen. Tevens moesten de producentenprijzen hoog genoeg zijn om tot vergroting van de produktie te prikkelen en compensatie te bieden voor de door de
overheid afgedwongen omschakeling van de produktie. Om dit te bereiken werden
de consumentenprijzen gesubsidieerd. Over de te nemen maatregelen werd uitvoerig overleg gepleegd met vertegenwoordigers uit de diverse sectoren van het
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bedrijfsleven dat ook intensief bij de uitvoering werd betrokken (Trienekens,
1985).
Ook nadat de landbouworganisaties geliquideerd waren bleef in feite de in de
crisistijd ontstanenauwe samenwerking tussen overheidenbedrijfsleven instand.
Ditwasvooraltedankenaandesterke,oppersoonlijk gezagenvertrouwengebaseerde,positie dieS.L. Louwesinnam.Hij wisthierdoorpenetratie vanhetapparaat door nazigezinden tot het uiterste te beperken (Trienekens, 1985). Dat de
voedselvoorziening tot eind 1944 op een redelijk peil bleef was eveneens een
belangrijk resultaat van dekundige en efficiënte organisatie van de voedselvoorziening(VanZanden, 1986;129).
Devisserij bleef ondertoezicht vandebezetters,die ookhet grootstedeelvan
devloot inbeslagnamen,beperkt tot dekuststrook. Geïnvesteerd werdernietof
nauwelijks. Het boshadhet zwaarte verduren: ongeveer 30.000ha werdgeveld.
Verderwerddeherplantplicht ingevoerd dienadeoorlogwerd gehandhaafd.
2.2HetLandbouw-EconomischInstituut
Dewerkzaamheden vanhet LEIbestonden onder debezetting vrijwel uitsluitend
uithetberekenenvankostprijzen. Debehoefte daaraanwasgroot,daarvoorpraktisch alle agrarische produkten prijzen werden vastgesteld, die zo goed en zo
kwaad als het ging werden gebaseerd op door het LEI berekende kostprijzen.
Moeilijkheden bijdeverzamelingvandegegevensleiddenertoedathetLEIdeze
met medewerking van de landbouwboekhoudbureaus en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zelf ter hand nam. Ook bij de methode van kostprijsberekening
deden zich problemen voor. Op de hierbij opgedane ervaring kon na de oorlog
wordenvoortgebouwd omeen wetenschappelijk verantwoorde methodevankostprijsberekening te ontwikkelen. Met de opheffing van de centrale landbouworganisaties werd ook de grondslag van het LEI aangetast. De financiering van het
onderzoekvanhetLEIwerdtoenovergenomendoorhetDirectoraat-Generaalvoor
deVoedselvoorzieningterwijldeuitdeorganisatiesafkomstige bestuursleden- op
éénuitzonderingna- hunfunctie blevenvervullen.Nietalleeninhetbestuurmaar
ookbijhetpersoneelkon- dankzijeenzorgvuldig selectiebeleid- deinvloedvan
"foute" elemententothetuiterstebeperkt blijven.
3. Herstelenwederopbouw:eerstenaoorlogsejaren
3.1 Deeconomische toestand
Deeerste zorg na afloop van de oorlog was het herstel van de oorlogsschadeen
eenvoldoendevoedselvoorziening.Opwatlangeretermijnwashetmethetoogop
de internationale concurrentiepositie van het grootste belang om de in de oorlog
opgelopentechnischeachterstandintehalen,dewerkgelegenheid uittebreidenen
hetevenwichtopdehandelsbalansteherstellen.Opkortetermijn vormdendaarbij
vooraldedreigendeinflatie enhetdollartekort eenprobleem.
Dedreigendeinflatie werdaangepaktmetdegeldzuiveringvannajaar 1945.Het
"EuropeseHerstelprogramma",hetMarshallplan,brachtvoorlopiguitkomstvoor
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het dollartekort. De betalingsbalans bleef echter een belangrijk probleem tot in
1949de Nederlandse uitvoer naar Duitsland geliberaliseerd werd (Griffiths en Van
Zanden, 1989:197).
Met de eerste van een reeks industrialisatienota's werd in 1949 een krachtig en
succesvol industrialisatiebeleid in gang gezet. Dit zou niet alleen de economische
structuur van ons land ingrijpend veranderen maar ook de ontwikkeling op het
platteland en in de landbouw in sterke mate beïnvloeden.
Ondanks de onder de oorlog gewekte verwachtingen bleef in politiek opzicht
veel bij het oude.Toch waren erenkele vernieuwingen. De geleide economie in de
jaren na de bevrijding was niet enkel het gevolg van de omstandigheden. Zo
geschiedde deoprichting van het Centraal Planbureau vanuit een plansocialistische
achtergrond; reden waarom het aanvankelijk nogal werd gewantrouwd. Het groeide echter uit tot een gezaghebbend instituut (Griffiths en Van Zanden, 1989:208).
Dit was ook het geval met de Sociaal-Economische Raad als verplicht adviesorgaan bij economische en sociale beleidsmaatregelen. Van betekenis voor de
na-oorlogse sociaal-economische ontwikkelingen was ook de onder de bezetting
voorbereide en direct na de bevrijding opgerichte Stichting voor de Arbeid. Dit
was met name het geval vanwege haar functie als verplicht adviesorgaan bij het al
danniet goedkeuren van loonovereenkomsten door het College van Rijksbemiddelaars (Messing, 1981;30).
3.2 De landbouw ineenperiode van wederopbouw
Na afloop van de oorlog waren vele boerderijen vernield en lag bijna 10%van de
cultuurgrond braak door inundaties en oorlogshandelingen. De uitgeputte grond
leverde een schrale oogst. De melkproduktie beliep in 1945 slechts ongeveer de
helft van die van voor de oorlog. Van de varkens- en pluimveestapel was alleen
een fokkern bewaard. De voorziening met kunstmest en krachtvoeders werd beperkt door de schaarste aan deviezen (Horring, 1946).
De belangrijkste landbouwpolitieke doelstellingen waren naast het herstel van
de oorlogsschade: de voorziening van de Nederlandse bevolking tegen de laagst
mogelijke kosten, het scheppen van redelijke bestaansmogelijkheden voor de boeren en tuinders, een zo groot mogelijke agrarische werkgelegenheid en uitbreiding
van de agrarische export.
In verband met deze doelstellingen werden zowel de consumentenprijzen als de
producentenprijzen van de belangrijkste landbouwprodukten en voedingsmiddelen
goeddeels door de overheid bepaald. De producentenprijzen van de akkerbouw en
de veehouderij werden afgestemd op het scheppen van redelijke inkomensmogelijkheden voor "efficiënt gevoerde sociaal en economisch verantwoorde bedrijven", waarvoor debestaanszekerheid indeTroonrede van 1948was gegarandeerd.
Voor veel kleine bedrijven bleek dit moeilijk te realiseren. Ook de positie van de
landarbeider vroeg de aandacht.
Direct na de oorlog was er weinig export van agrarische produkten mogelijk,
maar toch werd in 1945 reeds begonnen met een betrekkelijk grote export van
bloembollen en pootaardappelen, een bescheiden hoeveelheid vlas en nog wat
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druivenenvruchtenpulp.Deuitvoervanveehouderijprodukten kwampasopgang,
toendevoorzieningvoordeeigenbevolkingredelijkverzekerdwas.Maarookhier
wasNederland met zijn typische veehouderijprodukten spoedig aandemarkt.Na
eennietaltelangeperiodevanvrijvlotteverkoopbegonnenzichechter moeilijkhedenvoortedoen.Deafzet vanveehouderijprodukten envooralvanzuivelbleef
eenmoeilijk punt(Maliepaard, 1951:405).
Nadebevrijding warendedriecentralelandbouworganisatiesweeropgerichten
werd tevens het plan voor een publiekrechtelijk orgaan in uitvoering genomen.
Hieropvooruitlopend haddendelandbouworganisaties ende landarbeidersbonden
deStichting voordeLandbouw opgericht diein 1954werdomgezet inhetLandbouwschap. In het kader van deWet opde Bedrijfsorganisatie van 1950werden
tevens voordebelangrijkste sectoren van de agrarischeproduktie, verwerkingen
afzet publiekrechtelijke organeningesteld.
Na 1945 werden in de visserij de nog bestaande vaartuigen zo snel mogelijk
weeroperationeelgemaakt,onderanderevanwegedegroteschaarsteaaneiwitten.
Indebosbouwwerdeenbegingemaaktmethetgeleidelijk weerinplantenvanbos.
De sinds 1940 aan een maximum gebonden houtprijzen werden in 1949 weer
vrijgelaten.
3.3 HetLEI: voortzetting, groeien verbreding
Een door minister Mansholt ingestelde commissie kwam najaar 1945 met het
adviesheteconomischonderzoektenbehoevevandelandbouwzoveelmogelijkte
concentreren inhetLandbouw-Economisch Instituut. Hetopvolgen vanditadvies
door deMinister vanLandbouw ende Stichting van deLandbouw betekendedat
de afdeling Kostprijsberekening van de Directie van deTuinbouw overging naar
hetLEIendateenafdeling vooreconomischonderzoekvandevisserijbijhetLEI
werdondergebracht. Ookwerdereenplaatsingeruimd voorhetalgemeen-economischonderzoekenwerdereenbegingemaaktmetwattoenalgauwstreekonderzoekwerdgenoemd.
Het algemeen-economisch onderzoek wasdeeerstejaren vrijwel alleengericht
opbeleidsvraagstukkenvanhetMinisterievanLandbouwmetbetrekkingtotonder
andere het loon- en prijsbeleid, de internationale handel en deeconomische unie
metBelgiëenLuxemburg.InverbandmetdezeadviesfunctiewasdeLEI-directeur
tot raadsadviseur in algemene dienst benoemd. Vanwege de bezwaren van de
landbouworganisaties enhet belangvandeonafhankelijkheid enobjectiviteit van
hetLEI-onderzoeknamhijechtereind 1948ontslaguitdeze functie.
Onderzoek werd verricht naar de markt- en prijspolitiek in Nederland en in
België, Zweden, Engeland en West-Duitsland. De belangstelling hiervoor hield
verband met de nieuwe vorm die destijds aan het markt- en prijsbeleid moest
worden gegeven. De handelspolitiek, internationale goederenregelingen, vraagstukkenbetreffende hetnationaleinkomen,Beneluxennationalelandbouwpolitiek
blevenechterdeaandachthouden.
Hetstreekonderzoek kwampasgoedopgangnadateencommissieondervoorzitterschapvanprofessor E.W.Hofstee in 1948geadviseerdhadoverdeorganisa13

tie en werkwijze. Van grote betekenis was ook de opdracht onderzoek te doen naar
demoeilijkheden van dekleine boeren opde zandgronden, een onderzoek datinde
jaren vijftig en zestig zou worden herhaald.
De inhet kleine-boerenonderzoek gevolgde werkwijze drukte zijn stempel opde
vele streekonderzoekingen. Aan deorde kwamen de produktieomstandigheden, het
produktieplan en de bedrijfsvoering, de omvang en samenstelling van de arbeidsbezetting, de arbeidsproduktiviteit, de financiële positie, alsmede diverse aspecten
van de agrarische bevolking, zoals de leeftijd en het gevolgde onderwijs van de
bedrijfshoofden, de positie en het onderwijs van de boerenzoons werkzaam in en
buiten de landbouw.
Bij het bedrijfseconomisch onderzoek van de landbouw bleef de kostprijsberekening ten behoeve vandeprijsvaststelling een belangrijke taak. Dehiervoor benodigde uitgangspunten voor de beloning van de arbeid, grond en kapitaal, die een
belangrijke invloed hadden opdeuitkomsten, werden door het LEI-bestuurvastgesteld. Het kostprijs- en rentabiliteitsonderzoek richtte zich in deeerstejaren vooral
op de zuivere weidebedrijven en de zuivere akkerbouwbedrijven. In 1950 werden
voor het eerst kostprijsberekeningen voor de gemengde bedrijven op de zandgronden gemaakt.
De bedrijfsadministraties vormden tevens een belangrijke bron van gegevens
voor de economische voorlichting en een basis voor bedrijfseconomisch onderzoek. Dit richtte zich sterk op de analyse van de grote onderlinge verschillen in
bedrijfsuitkomsten tussen de bedrijven en op de mogelijkheden tot verbetering die
hieruit naar voren kwamen.
Bij het economisch onderzoek ten behoeve van de tuinbouw werden voor talrijke gewassen en diverse aanvoerperioden kostprijsberekeningen opgesteld. Deze
waren vooral bestemd voor het beleid van de overheid, maar vonden ook hun weg
naar de praktijk van de tuinbouw. Vandaar dat dit onderzoek werd voortgezet ook
nadat de overheid in 1949 het prijsbeleid met betrekking tot de tuinbouw losliet.
Zo heeft het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen de uitkomsten van de
kostprijsonderzoekingen nog lange tijd gebruikt bij de bepaling van de prijsdrempels, beneden welke de veilingklok niet meer functioneerde. Het ten behoeve van
de kostprijsberekening begonnen uitgebreide onderzoek naar de hoeveelheden en
waarde van de verschillende tuinbouwgewassen bleek ook voor de individuele
tuinder van veel betekenis te zijn.
De afdeling Visserij begon in 1947 met haar werkzaamheden. Voor deze tijd
had er slechts incidenteel visserij-economisch onderzoek plaatsgehad. De eerste
jaren lag het zwaartepunt bij het opbouwen van de dokumentatie voor het onderzoek. In 1947 werd een inleidende studie verricht naar de toestand van de Nederlandse visserij en werd een onderzoek ten behoeve van de sanering van de garnalenvisserij afgesloten. Verder werd in 1947 een aanvang gemaakt met een algemeen en sociografisch onderzoek naar de toestand vande Waddenvisserij. Eenjaar
later kon worden begonnen met kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen voor de
diverse visserijtakken.
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4.Economischegroeientoenemingvandewelvaart;dejarenvijftig enzestig
4.1Economische enruimtelijke ontwikkelingen
Omstreeks 1950 was de periode van herstel afgesloten. Er volgde een tijd van
sterkeeconomischegroeienstijgendearbeidslonenbijeenvolledigewerkgelegenheideneenmatigeinflatie. Deeconomische groeiwasnietinhetminsttedanken
aandezeergunstigeontwikkeling vandewereldeconomie,samenhangend metde
groeivandeinternationalehandelendetechnischeontwikkeling.
In Nederland verbeterde de internationale concurrentiepositie sterk. Deeconomische politiek gericht op lage prijzen en lonen bleef niet zonder resultaat. De
expansievegroeivandeexportendesterketoenemingvandeinvesteringenvormdendedominantefactoren inhetgroeiproces (VanZanden, 1989:210-211).
Een zeer belangrijke rol speelde ook het industrialisatiebeleid. In de tweede
Industrialisatienota van 1950 werden negen zogenaamde ontwikkelingsgebieden
en42industrialisatiekernen aangewezenterbestrijding vandeacutewerkloosheid
in,vooral,hetnoordoostenenzuidenvanhetland.Acutestructurelewerkloosheid
bleekechtergeenadequaatcriteriumvoorhetselecterenvanprobleemgebieden.In
de zesde Industrialisatienota van 1958 kwamen hierbij het tempo van de bevolkingsgroei, het vertreksaldo en belangrijke structurele veranderingen als gevolg
van agrarische reconstructieplannen. In het kader van dit nieuwe beleid werden
Groningen, Friesland, Drente, Zeeland en delen van andere provincies als probleemgebieden aangewezen (Bauwens enDouw, 1986:347).Indeachtsteenlaatste Industrialisatienota van 1963achtte deregering een specifiek industrialisatieschema niet meer nodig. Het overheidsbeleid ging zich richten op de instandhoudingvandeeconomischegroei.Dezelijnwordtvoortgezet inde ''Nota inzake
groeienstructuur van onzeeconomie" van 1966.Volledige werkgelegenheid en
toeneming vandeindividuele encollectieve welvaartbehoevenvolgensdezenota
eenconstantestijging vanhetnationaleprodukt.Denotaisbijuitstekdeexponent
vandealgemeen heersendeovertuiging dateconomische groei geengrenzenkent
(Messing 1981:28-29).
Bij de verwezenlijking van de groei is niet alleen het herstel van het Duitse
achterland, maar zijn ookhet ontstaan van deEEGen de vondst vanhet aardgas
van grote betekenis geweest. Op alle terreinen van het bedrijfsleven hadden een
voortgezetteschaalvergrotingenconcentratieplaatsdiehetlandvoorbuitenlandse
investeringen, in het bijzonder Amerikaanse, aantrekkelijk maakten (De Vries,
1977:298-299).
Eengroot deel vandetoenemingvandewerkgelegenheid hadoverigensplaats
indedienstensector.Ditdroeginbelangrijke matebijtotdevoordurendespanningenopdearbeidsmarkt, waardoor delonenopgedreven werden endepositievan
dezwakkebedrijfstakken verderondermijnd werd(VanZanden, 1989:231-232).
Het zeer strakke loonbeleid van de jaren vijftig heeft een belangrijk aandeel
gehad in het slagen van de industrialisatiepolitiek. De loonrondes waren in het
begin afgestemd opde stijging van dekosten van levensonderhoud, maarkregen
vanaf 1954doorrekeningtehoudenmetdegemiddeldetoenemingvandearbeids15

produktiviteit het karakter van welvaartsronden (Thurlings, 1980:206). Bij de invoering van de vrije zaterdag en de revaluatie van de gulden in 1961 stegen de
relatieve loonkosten per eenheid produkt plotseling met 10%. De loongolf van
1963-1964 droeg bij aan een verdere stijging en luidde het einde van de geleide
loonpolitiek in. In de jaren zestig namen de lonen sneller toe dan de arbeidsproduktiviteit. De ondernemers gingen meer en meer over tot investeringen waardoor mensen vervangen werden door machines (Messing, 1980:66).
In deze jaren van economische groei kregen veel plattelandsgemeenten een meer
stedelijk karakter. In 1947 woonde bijna 30% van de Nederlandse bevolking in
overwegend landelijke gemeenten, in 1971 nog slechts 11%. Het percentage levend in verstedelijkte plattelandsgemeenten nam toe van 16 tot 34% (Centraal
Bureau voor de Statistiek, 1983).Er waren echter ook gebieden en dorpen met een
weinig groeiende of zelfs dalende bevolking. Maar ook hier drong de stedelijke
invloed door en ging men eveneens hogere eisen stellen aan het voorzieningenniveau en demogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Door het geringe aantal inwoners
kon hierechter langniet altijd aanworden voldaan. Gezien degeringe afstanden en
detoegenomen mobiliteit leidde dit nauwelijks tot het ontstaan van achtergebleven
en verarmde plattelandsgebieden (Bauwens en Douw, 1986:349).
De bevolkingsgroei, de industrialisatie en verstedelijking van het platteland,
alsmede de druk op de randstad vergrootten de behoefte aan een adequaat en meer
specifiek ruimtelijk beleid. In 1960 werd de eerste "Nota inzake de ruimtelijke
ordening inNederland" uitgebracht en in 1966de tweede. Volgens deze nota zou
het land in 2000ongeveer 20miljoen inwoners tellen terwijl deruimtebehoefte per
inwoner en de verkeersintensiteit enorm zouden groeien. De regering streefde derhalvenaar een vergaande ruimtelijke spreiding van debevolking overhet nationale
grondgebied (De Smidt, 1981:16).IndeWet opdeRuimtelijke Ordening van 1965
verkreeg het ruimtelijk beleid een grotere invloed op de ontwikkeling van de landen tuinbouw. De gemeenten werden verplicht om voor het zogenaamde buitengebied een bestemmingsplan opte stellen binnen het kader van een door de provincie
vastgesteld streekplan.
4.2 De land-en tuinbouw in eenperiode van economische groei
De land- en tuinbouw profiteerde van de toenemende afzetmogelijkheden, maar
kwam door de snelleeconomische entechnische ontwikkeling ook onderdruk. Om
gelijke tred te houden met de algemene inkomensstijging moest de produkieomvang per arbeidskracht worden verhoogd. Vele bedrijven waren hiertoe echter
onvoldoende in staat. Een verhoging van de arbeidsproduktiviteit kon niet worden
bereikt door vermindering van de in veel gevallen al minimale arbeidsbezetting of
door uitbreiding van het soms alte kleine bedrijf.
Door de traag verlopende opheffing van - in het algemeen ook nog kleinere bedrijven kwam er weinig grond beschikbaar. Voor de noodzakelijke vergroting
van de bedrijfsomvang was men derhalve vooral aangewezen op intensivering van
het bouwplan en het graslandgebruik en op uitbreiding van de veestapel. Op de
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gemengdebedrijven streefdemenbovendiennaarschaalvergrotingdoorspecialisatie opeenkleiner aantalproduktierichtingen. Ookindediversetakken vanintensieve veehouderij was namelijk schaalvergroting nodig voor het bereiken van arbeidsbesparing.
Desondanks bleven veel bedrijfsonderdelen te klein voor rendabele toepassing
vanmachinesenwerktuigen,waarvoorbovendienineenaantalgevallenmeerdere
arbeidskrachtentegelijk aanwezigmoestenzijn.Ditprobleemwerdaangepaktdoor
het inschakelen van loonwerkers of door een meer of minder intensieve samenwerkingbijhetgebruikvanmachines.
Tegen het einde van dejaren vijftig werd een actieprogramma gestart voorde
invoering vannieuwebedrijfssystemen. DitgeschieddeinhetkadervandeCommissie Nieuwe Bedrijfssystemen die haar bestaan te danken had aan het inzicht,
datdelandbouwzichineenkritiekstadiumvanontwikkelingbevond.Zijkreegtot
taak zich te beraden over de aanpassingsproblemen van het Nederlandse landbouwbedrijf (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1959) aan nieuwe bedrijfsontwikkelingen,dieindepraktijkplaatshadden.
Terugkijkend moet men constateren dat de agrarische bedrijfsontwikkeling tot
tegenheteindvandejarenzestighetkarakterhadvaneengeleidelijke aanpassing
door mechanisatie, schaalvergroting en intensivering. De bedrijfsontwikkeling
kwam wel in een stroomversnelling maar niet in een nieuw vaarwater. Delandbouw was, naar men meende, op weg naar grotere bedrijven waarin de werkzaamheden met eigen machines en arbeidskrachten zouden kunnen worden verricht(LEI, 1965:15 en 86).Tochhad deze betrekkelijk geleidelijke ontwikkeling
belangrijke gevolgen voor de positie van de land- en tuinbouw ten opzichte van
anderebedrijfstakken envoordeagrarische werkgelegenheid.
DeNederlandse land-en tuinbouw ontwikkelde zichtot een kapitaalintensieve
bedrijfstak bestaandeuitbetrekkelijk kleinebedrijven met,vooralindelandbouw,
eenkleine arbeidsbezetting. Een bedrijfstak diebovendien sterk afhankelijk werd
vangrootschaligetoeleverendeenverwerkendebedrijven envandienstverlenende
instanties(MarisenDeVeer,1973:4). Vanhetsocialeisolementenvantraditionele elementen bij de agrarische bevolking was betrekkelijk weinig over. De persoonlijke capaciteiten enheteigeninzichtwarenvanmeerbetekenisgeworden.
Dewerkgelegenheid indeagrarische bedrijfstak is in dejaren vijftig en zestig
sterk verminderd. In de landbouw, waar het aantal trekkers met aangekoppelde
werktuigenenhetaantalmelkmachines aanzienlijk toenam,gingditsnellerdanin
de tuinbouw. Hier bleef het effect van arbeidsbesparende werkmethoden beperkt
vanwegedeaardvanhetproduktieproces,deverschuivingnaardenogintensieverebloementeelt onderglasendeuitbreidingvandeproduktie.
Dedalingvandeagrarischewerkgelegenheid zounoggroterzijn geweest,wanneerdegroeiendewelvaartnaastdebevolkingsgroei niethadgeleidtoteentoenemend verbruik van de produkten van de Nederlandse land- en tuinbouw. Niet
alleen debinnenlandse afzet vanvlees,eieren,zuivel,groenteenfruit steegmaar
ook deuitvoer. Daarin had de afzet naardeoverige EG-landeneen steeds groter
aandeel. Hiermee werd vooruitgelopen op het tot standkomen van de gemeen17

schappelijke landbouwmarkt waarmee in 1962 een begin werd gemaakt.
Voor de toegenomen zuivelproduktie moest wegens de groeiende zelfvoorziening inWest-Europa evenwel vooral inde vorm van condens en melkpoeder elders
afzet worden gezocht. Dat leverde in verband met de dalende wereldmarktprijzen
steeds grotere problemen op. Voor de handhaving van de garantieprijs van melk
moest een toenemend beroep op de schatkist worden gedaan.
Hetbeleidbleef gericht ophethandhaven vanredelijke inkomensmogelijkheden
voor efficiënt gevoerde sociaal en economisch verantwoorde bedrijven. Wel werden de prijsgaranties voor enkele produkten zoals aardappelen en eieren sterk
beperkt en voor de andere mede gebaseerd op de rentabiliteitsontwikkeling en de
afzetmogelijkheden. Tevens werden toeslagen ingevoerd om het boereninkomen
op peil te houden.
De invoering van de Gemeenschappelijke markt voor landbouwprodukten en de
opheffing van de kwantitatieve invoerbeperkingen binnen de Gemeenschap vanaf
1962 kwam voor de Nederlandse landbouw dan ook als een regenbui op een
dorstige akker. Het nationale markt- en prijsbeleid was steeds minder in staat om
onbeperkte prijs- en afzetgaranties te bieden voor de gestadig toenemende produktie en groeiende exportoverschotten. Daartoe zou trouwens ook de Gemeenschappelijke landbouwpolitiek op den duur niet in staat zijn, zoals reeds spoedig werd
ingezien.
In dejaren vijftig en zestig kregen de gevolgen van de structurele ontwikkelingen voor de boeren en tuinders en hun gezinnen meer aandacht bij het beleid van
overheid en landbouworganisaties. Beroepskeuzevoorlichting leidde ertoe dat minder boeren- en tuinderszoons op het ouderlijk bedrijf gingen meewerken. De financieringsmogelijkheden voor de aanpassing van het bedrijf werden verruimd door
de instelling van hetBorgstellingsfonds voordeLandbouw in 1951. Mede door de
werkwijze van dit fonds werd dekredietverlening minder op zakelijke en persoonlijke zekerheden gebaseerd maar meer op bedrijfseconomische maatstaven.
De voorlichting werd geïntensiveerd en verbreed, in het bijzonder in het kader
van de streekverbeteringen in gebieden met een achterstand of met specifieke
problemen. Naast de bedrijfseconomische en technische voorlichting kwam er de
agrarisch-sociale endeeconomisch-sociale voorlichting.Deeerste waseen groepsgewijze vorm van voorlichting, gericht op de bewuste aanpassing aan de gewijzigde economische en sociale omstandigheden. De tweede was meer gericht op de
problematiek en de omstandigheden van het individuele gezin.
Verder werden er op grotere schaal ruilverkavelingen uitgevoerd. In 1954kwam
er een nieuwe Ruilverkavelingswet die onder meer de mogelijkheid schiep om
maximaal 5% van de grond aan een openbaar lichaam toe te wijzen en een landschapsplan verplicht stelde (Groeneveld, 1985:85-86).
Het gegroeide besef dat verdergaande structurele aanpassingen en overschakeling op moderne bedrijfssystemen noodzakelijk waren leidde in 1963tot de instelling van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds. Hiermee kon de moderne bedrijfsontwikkeling worden ondersteund en werden oudere bedrijfshoofden in de gelegenheid gesteld het bedrijf te beëindigen. Het ontwikkelingsbeleid kreeg daarmee
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eenselectiefkarakterenhetonderscheidblijvers-wijkerskwamnaarvoren.Ookop
Europeesniveaurealiseerdemenzichblijkens hetzogenaamdeMansholtplanvan
1968 dat voor een landbouw met inkomensperspectieven een verdergaand structuurbeleidnodigwasdantotdantoeindelidstaten werdgevoerd.
Deruimtelijke ontwikkelingen haddenuiteraard ookgevolgen voordeland-en
tuinbouw. Ondanks de uitbreiding in de IJsselmeerpolders ging er per saldocultuurgrond verloren door debouw van woningen en deaanleg van industrieterreinenenvanwegen.Nieuwewegendoorsnedenkavels;percelenwerden moeilijker
bereikbaar endeland-entuinbouw ondervonden hindervandevervuiling vande
sloten door afvalwater en van de lucht door giftige gassen. Van het ruimtelijke
beleidhaddeland-entuinbouw echternogweiniglast.
Vooralindejarenzestigwerden,metnameindezeevisserij,deschepengroter
en nam door de technische ontwikkelingen de vangstcapaciteit sterk toe. Ook al
omdat de welvaart toenam - vis werd een meer gewild produkt mede door de
activiteitenvandevisverwerkendeindustrie- wasderentabiliteitvandezeevisserijvanaf 1965eenaantaljaren goedtotzeergoed,vooralindekleinezeevisserij.
Dezegunstigeontwikkelingvormdeweereenstimulansvoorhetlatenbouwenvan
grotereschepenmetaanzienlijk sterkeremotoren(Davidseetal.,1975).
Devergroting vandevangstcapaciteit werdookbevorderd doordeomslagvan
het visserijbeleid van de overheid omstreeks 1965 van een passief aanvullend
beleid naar een actief beleid waarbij het verbeteren van de rentabiliteit middels
moderniseringenaanpassingvandegehelebedrijfskolom, kwaliteitsverbeteringen
hetvissenopnieuwevangstgebieden centraalstond.
In 1964kwamdeNoord-Oost AtlantischeVisserijConventietotstanddieinde
plaatskwamvanhetLondenseVerdragvan 1946. Dezeconventievloeidevoortuit
de wens van de veertien aangesloten landen om te komen tot een meer effectief
internationaal beheer van de visstapels in het verdragsgebied (Visserijschap,
1980).
Indejaren vijftig kwamdebosuitbreiding vrijwel geheelvoorrekening vande
overheid en wel in de vorm van heidebebossingen en bosaanleg in de nieuwe
polders.Catastrofale gevolgen voor de Nederlandse bosbouw hadde sluitingvan
vele mijnen: de verzekerde afzet van mijnhout viel weg en de prijzen bij de
overblijvende bestemmingen, spaan- en vezelplaten en papier, waren aanzienlijk
lager.Hierdoorendoordesterkestijging vandelonenkwamendeboseigenarenin
grote financiële moeilijkheden. Deoverheid kwam hen in 1966te hulp dooreen
vastebijdrage teverlenen (VanBovenetal.,1986).
4.3HetLandbouw-EconomischInstituut invoor- en tegenspoed
Kon er bij de algemene economische ontwikkeling en ook wel in de agrarische
bedrijfstak al met al toch worden gesproken van continuïteit, bij het LEI lag dit
anders.Nadegroeivandejarenvijftig volgdeereeninkrimpingindejarenzestig.
Dit waseengevolgvanhet besluit vanhet Landbouwschap in 1963,medeonder
invloed van moeilijkheden met de achterban, omzijn bijdrage in de financiering
van het LEI sterk te beperken. De financiering kwam toen voor verreweg het
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grootste deel voor rekening van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Rond
deze overgang werden de onderzoek- en documentatiecapaciteit ingekrompen.
Desondanks werd de verbreding en verdieping van het onderzoek voortgezet.
Het algemeen-economisch onderzoek bleef gericht op de agrarische markt- en
prijspolitiek in de voornaamste West-Europese landen, nu echter als onderdeel van
een groter onderzoek naar de economische aspecten van de integratie van de landbouw in West-Europa.
In het begin van dejaren vijftig werd met een onderzoek naar de melkvoorziening in Amsterdam het terrein van het marktonderzoek betreden. Mede hierdoor
bestonden er in 1955 plannen om dit onderzoek meer systematisch ter hand te
nemen, maar het zou nog tien jaar duren voordat er uitvoering aan kon worden
gegeven. Verder werd omstreeks 1960begonnen metonderzoek naar de verwevenheid van de Nederlandse landbouw met de rest van de economie, in het bijzonder
met de toeleverende bedrijfstakken van agrarische produktiemiddelen respectievelijk de verwerkende industrie van landbouwprodukten.
Vanaf 1962kon het algemeen-economisch onderzoek breder worden opgezet en
meer systematisch worden aangepakt. Een opdracht van het Amerikaanse Ministerievan Landbouw leiddeermede toe,dat inhet werkprogramma van hetbegin van
de jaren zestig een prognose op middellange termijn (voor 1970 en 1975) van
produktie en verbruik en van import en export van landbouwprodukten in Nederland centraal kwam te staan. In dit kader werd ook onderzoek aangevat naar de te
verwachten veranderingen in de omvang en de locatie van de produktie van belangrijke landbouwprodukten in de EEG, met name granen en melk en zuivelprodukten.
In 1965 werd begonnen aan een oriënterend onderzoek naar de organisatie van
de afzet af-boerderij - met bijzondere aandacht voor contractuele bindingen. Eind
jaren zestig werd het marktonderzoek verder uitgebreid met onderzoek naar de
structuur van afzet, verwerking en distributie van landbouwprodukten. In 1969,
tenslotte, werd begonnen met een proef voor een economisch jaaroverzicht van de
Nederlandse land- en tuinbouw waarmee de grondslag werd gelegd voor het jaarlijkse Landbouw-Economisch Bericht.
Bij het streekonderzoek kregen de verschillende in de streekonderzoekingen aan
de orde gestelde onderzoekthema's vanaf het begin van de jaren vijftig een afzonderlijke en diepgaander behandeling. Er werd landelijk onderzoek gedaan naar
de maatschappelijke problematiek van land-, tuin- en bosarbeiders en naar de
problemen van boerenzoons in verband met opleiding, beroepskeuze en bedrijfsopvolging. De opvolgingssituatie kreeg bovendien afzonderlijk aandacht bij het
onderzoek naar bedrijfsovername, ouderdomsvoorziening en vererving. Voor het
Ministerie van Economische Zaken werden regionaal gedifferentieerde prognoses
opgesteld van de totale agrarische beroepsbevolking.
Het regionale onderzoek dat grotendeels werd uitgevoerd door in de provincies
gestationeerde medewerkers, richtte zich zowel op vragen van provincies en gemeenten alsopverschaffing vaninformatie en inzichttenbehoevevanhet regionalebeleid van de centrale overheid. Er werd bijvoorbeeld medewerking verleend bij
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de opstelling van provinciale agrarische welvaartsplannen en van streekverbeteringsplannen. Verder werden ten behoeve van het ruilverkavelingsbeleid sociaaleconomische verkenningen opgesteld en - als daar aanleiding voor was - diepgaanderonderzoek verrichtoverdeteverwachten agrarisch-structurele ontwikkelingindiverse ruilverkavelingsblokken.
Bijdemedewerking aandeonderzoekingen indenegen ontwikkelingsgebieden
en in de zogenaamde voorbeelddorpen - Kerkhove (N.B.) en Rottevalle (F.) werd tevens aandacht besteed aan de sociale structuur en de mentaliteit van de
agrarischebevolking.Vooralbijhetonderzoek tenbehoevevande streekverbetering nam de invloed van sociaal-culturele en structurele factoren op het economisch gedrag van de boeren en tuinders en op hun gebruik van de diverse informatiebronnen eenbelangrijke plaatsin.
In de jaren zestig werden verder de werking en het effect van de bedrijfsbeëindigingsregelingen van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds onderzocht en
werd een begin gemaakt met een reeks onderzoekingen naar de weerstanden en
praktischebezwarentegenberoepsveranderingdoorboerenentuindersendemaatschappelijkepositievandiegenendieopeenanderberoepwarenovergegaan.Inde
jarenzestigwerdverdernogonderzoekverrichtnaardestructureleaspectenvande
organisatie van de werkzaamheden en van het produktiepatroon. Ook werd een
begingemaaktmetonderzoek naardecontractproduktie indeveehouderij.
Bijhetbedrijfseconomisch onderzoek indelandbouw werdinhetbeginvande
jaren vijftig de aandacht nog sterk in beslag genomen door de opstelling van
kostprijsberekeningen en rentabiliteitsrapporten en de opbouw van de daarvoor
benodigde boekhouddocumentatie. Degrote onderlinge verschillen in bedrijfsuitkomsten tussen naaromvang,typeenproduktieomstandigheden vergelijkbare bedrijven wekten verderdebelangstelling op.Aanvankelijk werdgetracht doorvergelijking van degegevens van groepen bedrijven met goedeen slechte resultaten
hierininzichtteverkrijgen.Vanafhetmiddenvandejarenvijftig werddemethode
van defactoranalyse gebruikt omdat inzicht tevergroten en wegen aantegeven
waarlangsachterblijvende resultaten zoudenkunnen wordenverbeterd.Indeloop
van dejaren vijftig en zestig werd een groot aantal op factoranalyse gebaseerde
bedrijfsvergelijkende onderzoekingen voor diverse gebieden en bedrijfstypen gepubliceerd. Met behulp van begrotingsmethoden werd verder getracht inzicht te
verkrijgen inderentabiliteitvanaanpassingen indeagrarischebedrijfsvoering. De
reikwijdte vandezebenaderingnamsterktoedoorhetgebruikvanmathematische
methoden- metnamelineaireprogrammering.
Inverband met desterke stijging vandearbeidslonen gingdeaandacht daarbij
sterkuitnaardeinvoering vanarbeidsbesparende werkmethodes en bedrijfssystemen.Debedrijfsoppervlakte vormde indepraktijk intoenemendemateeenknelpunt.Deinvloeddaarvan ophetrendabelgebruikvanmodernehuisvestingssystemen en werktuigen en de doelmatige en volledige benutting van arbeid werd
daardoor een belangrijk thema voor het op lineaire programmering gebaseerde
onderzoek.
Zo werd in verband met de uitgifte van bedrijven in oostelijk Flevoland een
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Studiegedaan van deverwachte rentabiliteit van akkerbouwbedrijven van 15,30en
45 hectare. Door de ontwikkelingen op computergebied namen de mogelijkheden
voor zowel het bedrijfsvergelijkende als het programmeringsonderzoek in de loop
van dejaren zestig sterk toe.
Andere onderwerpen van bedrijfseconomisch onderzoek waren onder andere het
optimale krachtvoedergebruik bij verschillende prijsverhoudingen tussen melk en
voer, de kosten van grond en gebouwen en de invloed van de kwaliteit van grond
en cultuurtechnische factoren op de bedrijfsresultaten. Tevens werd onderzoek
gedaan naar de bedrijfseconomische voordelen van onderlinge samenwerking met
personeel en werktuigen en naar de perspectieven van bereiding van kaas en andere zuivelprodukten op het boerenbedrijf.
Bij het tuinbouw-economisch onderzoek nam in een groot deel van de jaren
vijftig het kostprijs- en rentabiliteitsonderzoek naar allerlei teelten een dominerende plaats in. Ook de rentabiliteit en de economische betekenis van de tuinbouw in
bepaalde gebieden kwam al gauw aan de orde.
De vrij lang dominerende positie van het kostprijsonderzoek had als gunstig
neveneffect dat van de belangrijkste gewassen een goed inzicht werd verkregen in
de samenhang van de kosten en opbrengsten van de verschillende gewassen, produktie- en teelttechnieken. Hiermee werd de basis gelegd voor verdergaand technisch-economisch onderzoek in detuinbouw. Dit was temeer opportuun, omdat de
tuinbouw als geheel sinds 1945 in een proces van snelle ontwikkeling verkeerde
waarbij tal van nieuwe produktietechnieken werden ingevoerd. De aansluiting aan
de praktijk van de tuinbouw heeft voor een belangrijk deel richting gegeven aan
het bedrijfseconomisch onderzoek in de tuinbouw. Het werd op de eerste plaats
gericht op het verkrijgen van inzicht in de optimale opbrengsten- en kostenverhoudingen van onderdelen van het bedrijf. Optimalisering van afzonderlijke gewassen, produktietechnieken en produktiemiddelen was in de tuinbouw toen vaak
van meer belang dan verbetering van de bedrijfsorganisatie. Onderzoek naar produktietechnieken, zoals de economische betekenis van de vervroeging van komkommers en tomaten, de automatisering van de beregening, bemesting, COz-toediening en kasbeluchting en naar de kosten, verbonden aan de inzet van produktiemiddelen als kassen en verwarmingsinstallaties kunnen hier als voorbeeld worden
genoemd.
In de jaren zestig werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de invloed
van de vestigingsplaats op de opbrengst van enkele belangrijke fruit- en groentegewassen. Dit onderzoek hing samen met pogingen om de tuinbouw buiten de traditionele centra tot ontwikkeling te brengen.
In de jaren zestig werd ook het financieringsonderzoek geïntensiveerd: gevolg
van problemen bij de financiering van de investeringen, nodig door de snelle
ontwikkeling van de produktietechnieken en de expansie van de bedrijven. De
sterke gerichtheid van het onderzoek op de bedrijfseconomische aspecten van bedrijfsonderdelen betekende dat het onderzoek naar het bedrijf als geheel met behulp van het bedrijfsvergelijkend onderzoek en het begrotings- en programmeringsonderzoek later, namelijk in 1963,is gestart en een bescheiden plaats innam.
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IndetweedeSielft vandejarenzestigwerdookdestructuurvanbepaaldetakken
vantuinbouweifvan tuinbouwcentrainhetonderzoekbetrokken,zoalsdievanhet
potplantenbedrijf en van de boomteelt inhet centrum Zundert.Ookhet marktonderzoek werd aangepakt enwelmetonderandere onderzoek naarhet aanbodvan
en de vraag naar spruiten en naar de ontwikkeling van het aanbod van boomkwekerijgewassen inenkelebelangrijkebuitenlandseproduktiecentra.
Hetvisserij-economisch onderzoekbestondindejarenvijftig vrijwel uitsluitend
uitkostprijs-enrentabiliteitsonderzoek. Dathadaanvankelijk vooralbetrekkingop
dekleinezeevisserij,diedoorschipper-eigenaarsmetkottersopnabijgelegenvisgronden bedreven wordt om rond- en platvis te vangen, op de IJsselmeervisserij,
metpalingalsbelangrijkste produktenopdegarnalenvisserij endebinnenvisserij.
HetonderzoeknaardemosselcultuurkwamonderanderedoordeWatersnoodvan
1953 wat later pas goed op gang. Ook de grote zeevisserij, die in hoofdzaak in
rederijverband opdeNoordzeemettrawlers wordt uitgeoefend, werd indeeerste
helft vandejarenvijftig inhetonderzoekbetrokken.
Indejarenvijftig konweinigtijd wordenbesteed aanbedrijfsstudies. Weliser
steeds naar gestreefd de individuelerederen visser zoveel mogelijk algemeneen
bedrijfseconomische informatie te verschaffen. Voor dit doel werden overzichten
samengesteld, waarindegemiddeldebedrijfsresultaten percategorievaartuigwerdenvergelekenmetdeuitkomsten vandedeelnemer aandeboekhouding.
Beginjarenzestigwashetonderzoeknaardegrotezeevisserijtoegespitstopeen
analyse van de aloude haringdrijfnetvisserij. Tevens werd een diepgaand onderzoek ingesteld naar de toekomstmogelijkheden van de vleetvisserij. Vanaf het
midden vandejaren zestigkonmeeraandacht wordenbesteed aan bedrijfsstudies
enmarktonderzoek.Deafdeling verleende,inopdrachtvandeEEG,medewerking
aan een onderzoek naar de prijsvorming van haring. Verder werd er bedrijfsvergelijkend onderzoek verrichtindediversetakkenvanvisserij.
Hetbosbouw-economisch onderzoek ophet LEIvloeidevoort uit een initiatief
van het Bosschap.Dit was van mening, dat vanwege de steeds ongunstiger wordendeverhoudingtussendehoutprijzen endeproduktiekosten economischonderzoekindebosbouwnodigwas.Indejarenzestigwasditonderzoek voornamelijk
gerichtophetaanbodvanonbewerkthoutuithetNederlandse bos,alsmedeopde
vraag naar hout en de verwerking ervan door de afnemers. Het eerste project,
waarmeein 1962werdbegonnen,waseenonderzoeknaarhetverbruik vanheipalen van inlands hout. Het volgende had het gebruik van zaaghout alsonderwerp.
Hierbij werd ook ingegaan opde structuur en deoutillage vanhet houtzagerijbedrijf inNederland,hetaanbodvangezaagdhoutdoordezagerijenendevraagnaar
zaaghout.
Verder werd in dejaren zestig onderzoek verricht naar het verbruik van verduurzaamdrondhoutendeafzetvanpopulierenhoutdoordeemballage-enkistenindustrie.
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5. Stagnatie en herstel: dejaren zeventig en tachtig
5.7 Economische enruimtelijke ontwikkelingen
Indeeerste helft van dejaren zeventig kwam eronder invloed van de ineenstorting
van de vaste wisselkoersen, de inflatiegolf van de jaren rond 1970 en van de
oliecrisis een einde aan de lange periode van vrijwel ononderbroken hoogconjunctuur. In Nederland vertraagde de groei van de uitvoer en van de investeringen.
Het reeds in dejaren zestig begonnen verlies aan werkgelegenheid in de zwakke
bedrijfstakken zettezichverder voort. Het aandeel van het winstinkomen daalde na
1973 in een versneld tempo. De loonkosten stegen verder en de investeringen, nu
meer gericht opvervanging van arbeid door kapitaal, herstelden zich onvoldoende.
Hierdoor begon een langdurige daling van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Een ander ongunstig effect van de sterke stijging van de loonkosten was de
verslechtering van de internationale concurrentiepositie (Van Zanden, 1989:263265).
Deten opzichte van West-Europa niet ongunstige ontwikkeling in Nederland tot
1979was vooral te danken aan een overheidsbeleid dat de consumptieve bestedingen stimuleerde en aan een uitbreiding van de, vooral niet-commerciële, dienstensector. Het was geen gevolg van de groei van exporten en investeringen maar
kwam vrijwel volledig voor rekening van de sterke toeneming van de consumptie
en was vooral gekocht met krediet. Onder deze omstandigheden hadden de economische terugval na 1979 en de wereldwijde depressie van 1981-1982 voor de
Nederlandse economie zeer ernstige gevolgen: een golf van faillisementen, een
daling van het reële inkomen en een sterke stijging van de werkloosheid (Van
Zanden, 1989:256-262).
Om aan deze structurele problemen het hoofd te bieden werd na 1980,en in het
bijzonder van 1982 tot 1986, het beleid drastisch omgebogen. Er werd onder
andere fors bezuinigd opde sociale uitkeringen, de (minimum-)lonen en de ambtenarensalarissen en op allerlei sociale en culturele uitgaven. De bedoeling hiervan
was om, door de collectieve lastendruk te stabiliseren en het financieringstekort
terug te dringen, meer ruimte te scheppen voor het herstel van het bedrijfsleven.
Deze doeleinden werden in grote lijnen gerealiseerd. Ook de daling van de reële
lonen tussen 1979 en 1983met ongeveer 10%en het herstel van de wereldeconomie droegen bij tot de snelle verbetering van de structurele positie van de Nederlandse economie (Van Zanden, 1989:282-283).
Een ander belangrijk aspect van de ontwikkelingen in dejaren zeventig was een
toegenomen begrip voor de eindigheid van de economische groei en voor de schadelijke effecten voor het milieu. Ook in het overheidsbeleid brak het inzicht door
dat devoordelen van deeconomische groei afgewogen dienden teworden tegen de
nadelen ervan. Het begrip selectieve groei deed zijn intrede in de "Nota inzake de
selectieve groei" van 1976,waarin een beleid werd uitgestippeld, gericht opcontinuïteit, evenwichtigheid en selectiviteit vande groei, alsmede ophetherstelvan de
concurrentiepositie, waarbij technologische vernieuwing een eerste vereiste werd
geacht (Messing, 1981:97-99).
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Een van de belangrijkste instrumenten daarbij was de in de Nota Selectieve
Groeiaangekondigde Wet investeringsrekening (WIR) van 1978. Met name de
kleinschaligheidstoeslag uitdiewetvondindelandbouw opruimeschaaltoepassing.
Ter bescherming van het milieu is sedert 1970een aantal kaderwetten gerealiseerd om de vervuiling van het oppervlakte-, zee- en grondwater te verhinderen
(Messing, 1980:99).Indejarenzeventigkreegmenverderinbrederekringmeer
oog voor denadelige gevolgen van de modernisering van de landbouw voornatuur,milieu en landschap.Hethandhaven enontwikkelen vanhetnatuurlijke milieu en het veiligstellen van natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen werdeneveneensbelangrijke doelstellingen vanhetruimtelijk beleid.
De landbouw werd niet alleen gezien als producent van landbouwprodukten,
maartevensalsbeheerdervanhetlandschap.IndeNotaLandelijke Gebieden, het
derdeonderdeelvandeDerdeNotaoverdeRuimtelijkeOrdening werdechterook
geconstateerd dat het ruimtelijk beleid gericht wordt op de ontwikkeling en instandhouding van rendabele vormen van agrarische bedrijfsvoering onder meer
door verbetering van de cultuurtechnische produktieomstandigheden. In kringen
van natuur- en landschapsbehoud vond men dat de landbouw nog steeds teveel
aandachtkreeg.Hetlandbouwbeleid zoumoeten worden omgebogen ineenmeer
milieuvriendelijkerichting,hetgeenookgunstigzouzijnvoordewerkgelegenheid
(Algra,1978).
In 1985traddeLandinrichtingswetinwerking.Dezekwamindeplaatsvande
Ruilverkavelingswet enhieldmeerrekening metdebelangen vannatuurenlandschap,zijhetvolgensnatuur-enlandschapsbeschermers inonvoldoendemate.
In de jaren tachtig komen ook de zorgen om de milieukwaliteit sterker naar
voren. De negatieve gevolgen van de ontwikkelingen in de produktietechniek in
het algemeen en in de landbouw in het bijzonder, alsmede van het verkeer, tot
uiting komend in de zure regen, de aantasting van de ozonlaag en de vervuiling
van water, bodem en lucht krijgen meer aandacht vanhet beleid. In 1984zagde
regeringzichgenoodzaaktkrachtigintegrijpen door- vooruitlopend opdeMeststoffenwet en de Wet Bodembescherming - de vestiging en uitbreiding van varkens- en pluimveebedrijven tijdelijk aan banden te leggen (Van den Brink,
1990:161).
Indetweedehelft vandejarentachtigwerddeVierdeNota overdeRuimtelijke
Ordening uitgebracht. Hetbeleid,neergelegd indeStructuurschets Landelijkegebieden, blijft hierin gehandhaafd. Het voor ieder gebied verschillend perspectief
voor het begeleiden van veranderingen in landelijke gebieden heeft tot doel de
ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren (VROM, 1988). In de recent
verschenen "Stellingname Vierde Nota" van de minister van VROM wordt een
herziening van de zonering uit de Structuurschets voor de Landelijke Gebieden
aangekondigd.Centraaldaarin zaldeverhoudingstaantussenintensieveenextensievevormenvanruimtegebruik.
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5.2 De agrarische bedrijfstak in dejaren zeventig entachtig
In de jaren zeventig speelde de Nederlandse land- en tuinbouw met de verdere
toeneming van de produktie in op de relatief snel verlopen overgang naar een vrij
agrarisch handelsverkeer binnen de Gemeenschap. Hierdoor kon het marktaandeel
worden vergroot.
De overgang naar het hogere Gemeenschappelijke prijspeil leidde wegens de
inflatoire kostenstijging niet tot een duidelijke verbetering van de bedrijfsresultaten. Doordat de berekende kosten, metname de gestegen arbeidskosten, tevens een
onderdeel van het inkomen van het agrarische ondernemersgezin vormen bleef de
ontwikkeling van het besteedbare inkomen echter relatief gunstig. Naast de besparingen droegen bovendien de vermogenswinsten als gevolg van de waardestijgingen van de bedrijfsbezittingen en van de grond aanmerkelijk bij tot versterking
van de financiële positie. In tegenstelling tot die van de industrie bleef de financiële positie van de land- en tuinbouwbedrijven daardoor gezond. Ook het investeringsklimaat bleef gunstig. Het Gemeenschappelijke landbouwbeleid en het
nog groeiende verbruik boden vooral in de veehouderij nog uitbreidingsmogelijkheden. Investeringen in verdere intensivering, schaalvergroting en arbeidsbesparingbleven rendabel.Bovendien konden de financieringslasten door aftrekbaarheid
van de nominale rente, vervroegde afschrijvingen, investeringsaftrek en later de
WIR voor een belangrijk deel worden afgewenteld. Vanaf 1972 werden in het
kader van het Gemeenschappelijk structuurbeleid bovendien rentesubsidies verleend voor investering in agrarische bedrijfsontwikkeling. Hiervan werd vooral
voor investeringen in modernisering en uitbreiding in de melkveehouderij en de
glastuinbouw gebruik gemaakt.
De agrarische export had ook, mede door de monetaire compensaties voor de
marktordeningsprodukten, minder te lijden onder de harde gulden. De ondersteuning van de export van deze produkten met door de EG gefinancierde exportsubsidies en het toenemend gebruik van onbelast ingevoerde veevoedergrondstoffen uit
derde landen vormden voor de Nederlandse veehouderij een belangrijk voordeel.
In de jaren zeventig kregen de verdere specialisatie en schaalvergroting meer
ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsstructuur. De overschakeling op de ligboxenstalmet bijbehorende voorzieningen vereiste grote investeringen. Om die rendabel
te maken was een aanmerkelijke uitbreiding van de veestapel nodig. De zandgebieden met hun in het algemeen kleinere en ondoelmatig ingerichte stallen genoten daarbij de "voorsprong van de achterstand". Tevens kon door benutting van
het bouwland voor de snijmaisteelt en de contractteelt van mais op land van gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven de ruwvoederbasis sterk worden
vergroot. Bovendien werd vrijkomende arbeid aangewend voor uitbreiding van de
intensieve veehouderij.
Het gemengde bedrijf met drie of vier produktierichtingen maakte definitief
plaats voor meer gespecialiseerde bedrijven met hoogstens twee bedrijfsonderdelen. Dit proces werd nog versterkt door de snelle opkomst van de slachtpluimveehouderij. Volledig gespecialiseerde bedrijven ontstonden er echter nog weinig.
In de weidegebieden, waar door de modernisering en uitbreiding van de grotere
26

grupstallen,detebehalenefficiencywinst kleiner was,kwam deomschakelingop
ligboxenstallen moeizamer op gang. Verdere intensivering van het grasland was
bovendieninhetalgemeenhetenigemiddelomzonderaankoopvanlanddeeigen
voederwinningtevergroten,terwijldeintensieveveehouderijmindergunstigemogelijkheden bood voor het lonend maken van vrijkomende arbeid. Deinvesteringenwarendaardoormindergemakkelijk rendabeltemaken.Mededoordedalende
aanloopverliezen, gevolg van de opgedane ervaring, en de nog steeds stijgende
arbeidskostenwoninhetverdereverloopvandejarenzeventigookindeweidegebiedendeligboxenstal snelveld.
Indeakkerbouw endeopengrondstuinbouw leiddendestijgende arbeidskosten
wel tot een verdere mechanisatie maar niet tot ingrijpende veranderingen in de
bedrijfsopzet. Op de kleinere bedrijven bleef uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte vrijwel hetenige middelomdeproduktieomvang per arbeidskracht tevergroten en de arbeidskosten te drukken. Met name in de akkerbouw kwam echter
weiniggrond vrij.
In deglastuinbouw wasvooraldetoenemingvanhet areaal bloemisterijgewassen spectaculair. De snijbloementeelt, die in de jaren zestig voor glasgroentenbedrijven een oplossing bood voor deovercapaciteit, ontwikkelde zich verderop
eigen kracht.Dereedseerderbegonnen concentratie,vooralgebaseerd opdeverbreding en vernieuwing van het assortiment, verlenging van het verkoopseizoen,
verhoging vandeopbrengstniveaus endemodernisering vande bedrijfsinrichting
zette zich verder voort vooral bij de klimaatbeheersing. In de glasgroenteteelt
bleven ondanks deopkomst vannieuweteelten degrote drie: tomaten,komkommersenslaverrewegdegrootsteplaatsinnemen.
Desterke stijging vandeenergiekosten werdbestreden dooreenbetereisolatie
enefficiëntere systemen van verwarming.Hiernaast leverdeeen sterkeverhoging
vandeopbrengstenpervierkantemeterdebelangrijkste bijdrage totverlagingvan
deenergiekosten. Deinvesteringen inenergiebesparende en opbrengstverhogende
teeltuitrusting haddenuiteindelijk eenverdereschaalvergroting enconcentratietot
gevolg.Alleenopdegrotere,moderningerichtbedrijven kondenzerendabelwordengemaakt.
Ook in de opengrondsectoren namen de sierteelten - de boomkwekerij en de
bloembollen - de sterkste positie in. De fruitteelt werd geconfronteerd met een
scherpeconcurrentieuitandereEG-landenenkonzichslechtshandhavendooreen
ingrijpende sanering en modernisering van de fruitopstanden, waarbij het Nederlandse fruitareaal met ongeveer dehelft terugliep.Defruitteelt onderglas- druivenenmeloenen- moestalineenvroegstadiumvolledighetveldruimen.
Hetlandbouwbeleid bleef blijkens dein 1977uitgebrachteStructuurvisieLandbouwgebaseerdopdegedachtedatdevoortbrengingvanvoedsel,grondstoffen en
siergewassen een economische activiteit is en dat het agrarisch inkomen op de
eersteplaatsuitdemarktmoetkomen.Welwerddenoodzaak totselectievegroei
erkend.
Dezemarktleverdeechterintoenemendemateproblemenop.Deproduktiesrijging leidde in de melkveehouderij in 1984 tot contingentering van de melkpro27

duktie. Ook in de akkerbouw was steeds meer sprake van overproduktie. In het in
1985verschenen zogenaamde Groenboekwerd ervan uitgegaan dateen beter evenwicht tussen vraag en aanbod voor de verschillende landbouwprodukten tot stand
zou moeten komen.Devoorkeur ging uitnaareenterughoudend, matig prijsbeleid,
gericht op het verkleinen van het verschil tussen het EG-prijsniveau en de prijzen
van de wereldmarkt, dus naar een meer marktgericht beleid. In deze richting dacht
ook de Nederlandse minister van Landbouw. Ook het Landbouwschap sprak zich
in oktober 1985 uit voor een voorzichtig prijsbeleid.
De invoering van de superheffing leidde toteen verbetering van de inkomenspositie van de melkveebedrijven, waarbij de lagere voerprijzen overigens ook een
bijdrage leverden. Of deze verbetering blijvend is moet nog worden afgewacht. In
de akkerbouw heeft de forse prijsverlaging - in het kader van de zogenaamde
stabilisatoren - niet geleid toteen vermindering van deproduktie. Quotering wordt
hier minder goed uitvoerbaar geacht, zodat men de oplossing bleef zoeken in een
terughoudend prijsbeleid, hetgeen leidde tot een onbevredigende inkomenssituatie.
Vergeleken met dejaren zeventig waren de ontwikkelingen in de structuur van
de bedrijven minder spectaculair. Wel vond de automatisering verder ingang, met
name ook in de landbouw. Mede hierdoor werd het duidelijk, dater nog steeds een
ernstig en moeilijk oplosbaar kleine-bedrijvenvraagstuk is, in het bijzonder in de
akkerbouw maar ook in de melkveehouderij. Een vraagstuk overigens dat in de
loop der jaren van karakter is veranderd, hetgeen ook tot uiting komt in de problematiek van de middenbedrijven, waar de continuïteit op wat langere termijn in
gevaar komt vanwege onvoldoende vermogensvorming voor de noodzakelijke bedrijfsontwikkeling en voor de financiering van de bedrijfsoverneming (Bauwens,
1979:11).
Indevisserij werd indejaren zeventig de ontwikkeling naar grotere en moderne
schepen voortgezet en bleef de overheid actief een verdere verbetering van het
visserijbedrijf nastreven met het accent vooral op de verhoging van de efficiency
en de valorisatie van de vis. De hieruit voortvloeiende overbevissing leidde in
internationaal verband tot de invoering van vangstbeperkende maatregelen. Aanpassing van de vlootcapaciteit aan de vangstmogelijkheden werd toen een belangrijke beleidsdoelstelling. In deze periode ontwikkelde zich ook langzaam maar
zeker een communautair visserijbeleid, waarbij vangstbeperkende bepalingen een
belangrijke plaats innamen (Visserijschap, 1980).
Dit quoteringsbeleid had een negatief effect op rentabiliteit en inkomen in de
visserij. Maar voordat de vangstbeperkingen tot stand kwamen stond de rentabiliteit al onder druk als gevolg van energie- en marktproblemen. Daarna had een
snelle achteruitgang plaats, vooral in de kleine zeevisserij (Davidse et al., 1981).
Na sanering trad er een tijdelijk herstel in.
In dejaren tachtig werd de kottervisserij geconfronteerd met het probleem van
de verhouding tussen de aanwezige visserijcapaciteit en de toegestane vangsten,
terwijl de ruilvoet zich gunstig ontwikkelde. In deze visserijtak werd dan ook nog
aanzienlijk geïnvesteerd. Indegrote zeevisserij werden deproblemen aangescherpt
door de relatief grote hoeveelheden Noordzeeharing die onbewerkt (diepgevroren)
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werdenaangeland.Ditwerdopgevangendoorexportnaarontwikkelingslanden, zij
hettegenaanzienlijk lagereprijzen.Decapaciteitvandezeevisserijwaseindjaren
tachtignogsteedstegroot.
Indebosbouw bleef definanciële positievandeboseigenaren zeermoeilijk. In
1977werddeBosbijdrageregeling van 1966vervangendoordeBeschikkingBosbijdragen. De rentabiliteit van de busbedrijven bleef echter onbevredigend. Wel
kwam ertenbehoeve van denatuurwetenschappelijke enrecreatieve functies van
hetboseenaantalvoordeboseigenaren financieel gunstigeregelingen totstand.
5.3HetLEI-onderzoek indejarenzeventig en tachtig
Het LEI werd 1971 één van de onder de Directie Landbouwkundig Onderzoek
vallendeinstellingen, gefinancierd doorhetMinisterievanLandbouw enVisserij.
Hetpersoneel ging in datjaar over in Rijksdienst. Dat ging gepaard met inkrimpingenhetafstoten vanenkeletakenzoalsde landbouwwerktuigenstatistiek.
TegenoverdeinkrimpingvanhetLEIstondverderdeovernemingvantakenen
personeel van de Hoofdafdeling Bedrijfsvraagstukken van het opgeheven Proefstation voor Akker- en Weidebouw. Dat personeel, aangevuld met enkele LEImedewerkers, werd gestationeerd bij Proefstations en later in proefstations omgezettealgemeneconsulentschappen ophetterreinvanakkerbouw,veehouderijen
bosbouw. Zoals in de diverse tuinbouwsectoren reeds eerder het geval waswerd
vanaf die tijd ook het bedrijfseconomisch onderzoek in deze sectoren voor het
grootstedeel verricht door bij proefstations gestationeerde medewerkers. Diewaren daarnaast eveneens beschikbaar voor de oplossing van actuele vragen uit de
praktijk en fungeerden op vele proefstations tevens als stafmedewerkers voorde
economische aspecten van onderzoek en voorlichting. Met dezeconstructie werd
de aansluiting van het LEI-onderzoek opdebedrijfsontwikkelingen in dediverse
sectorenversterkt.
Hoewel daaraan na de overgang op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
voorhetnationaleprijsbeleid minderbehoefte bestond,werdendeboekhoudnetten
van de land- en tuinbouw in stand gehouden.Ze bleven - evenals deboekhoudnetten voor visserij en bosbouw - een belangrijke bron van gegevens voor het
LEI-onderzoek en voordeinformatievoorziening overdeeconomische situatiein
de verschillende sectoren, regio's en bedrijfstypen. De bedrijfskeuze in land- en
tuinbouw werd volledig gebaseerd op een representatieve steekproef en de administraties gingen tevens deel uitmaken van het EG-informatienet. Bovendien
werdenvanaf dietijd naastkosten,opbrengsten enbedrijfsresultaten tevensgegevens over de financiële positie en de inkomensverwerving en -besteding van de
agrarische ondernemers en hun gezin verwerkt. Daardoor kon een vollediger inzichtwordengegevenindeinkomensontwikkeling enindefinanciële ruimtevoor
handhavingvandecontinuïteitenverdere bedrijfsontwikkeling.
Het onderzoek baseerde zich steeds sterker opeen modelmatige aanpak. Inde
tweedehelft vandejarenzeventigwerdeenteamvanonderzoekersuitverschillende afdelingen gevormd voor het opstellen van een sectormodel voor de Nederlandseland-entuinbouw.Daarmedezoudendeeffecten vaneconomischeentech29

nische ontwikkelingen van beleidsveranderingen op de agrarische structuur, produktie, afzet en inkomensontwikkeling sneller en betrouwbaarder moeten kunnen
worden ingeschat. Deze poging bleef echter steken. Achteraf bezien was de opzet
waarschijnlijk te ambitieus en bovendien te weinig afgestemd op de vragen die in
dejaren tachtig aan de orde kwamen met betrekking tot onder andere produktiebeperking, milieubeleid en bescherming en beheer van natuur en landschap. Daarvoor moesten specifieke modellen worden ontwikkeld.
Wel resulteerde het werk aan het sectormodel in een aantal deelmodellen zoals
het grondmarktmodel en sectorale vraagmodellen en produktie- en aanbodmodellen, waarvan bij diverse onderzoekingen goed gebruik kon worden gemaakt. Verder vormde het een goede aanzet voor de integratie van econometrisch onderzoek
en statistische analyse in het LEI-onderzoek in de tachtiger jaren.
Tenslotte leverde het ook een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van
gebruikersvriendelijke databanksystemen ten dienste van het onderzoek en van de
informatievoorziening van overheid en bedrijfsleven. Deze systemen betreffen onder andere de gegevens uit de Meitellingen en de boekhoudnetten over een reeks
van jaren, de internationale handel in agrarische produkten en de structuren en
goederenstromen in de Nederlandse agrarische produktie, verwerking en afzet.
Kenmerkend voor de meer recente ontwikkeling van het LEI-onderzoek is ook
de groeiende verweving van het onderzoek op de verschillende afdelingen. Dat
komt niet alleen tot uiting in de groei van het aantal projecten waarbij medewerkers van verschillende afdelingen samenwerken. Het heeft ook geleid tot de instelling van interafdelingswerkgroepenvoor onderzoekgebieden waarvoor continu een
nauwe samenwerking vereist was zoals voor de eerder genoemde opstelling van
het sectormodel en voor het later sterk ontwikkelde marktonderzoek en onderzoek
op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking.
Tenslotte resulteerde dit in de tweede helft van dejaren tachtig in een thematische opbouw van het werkprogramma waarbij de op een zelfde thema gerichte
projecten van verschillende afdelingen in een aantal overkoepelende onderzoekprogramma's werden ondergebracht en gecoördineerd. Deze programma's vormen
tevens een onderdeel van het werkplan van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
en omvatten ook onderzoekterreinen waar met de andere instellingen van landbouwkundig onderzoek wordt samengewerkt. Deze samenwerking neemt sterktoe.
Het is de bedoeling dat de sturing van het onderzoek van de verzelfstandigde
Dienst Landbouwkundig Onderzoek in de toekomst in belangrijke mate plaats zal
vinden via deze programma's. De financiering van het LEI wordt dan sterk afhankelijk van de deelneming in door de Directie Wetenschap en Technologie van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gefinancierde onderzoekprogramma's.
Wegens bezuinigingen op het onderzoekbudget moest in de loop van de jaren
tachtig de vaste personeelformatie met circa 20% worden ingekrompen en bovendien een groter deel van de onderzoekcapaciteit worden gefinancierd uit bijdragen
uit het bedrijfsleven en opbrengsten van betaalde opdrachten. Thans wordt ongeveer 40% van het onderzoek met inbegrip van het toegenomen aantal tijdelijke
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medewerkers hieruit gefinancierd. Voor de boekhoudnetten en de statistiek en
documentatie is dat veel minder het geval.Door deze uitbreiding van de externe
financieringendeverbeteringvandeproduktiviteitdoorverdergaandeautomatiseringvandeinformatieverwerking eninschakeling vandecomputer bijhetonderzoek kon decapaciteit voor onderzoek en documentatie niettemin grotendeels op
peilwordengehouden.
Onderinvloedvandeontwikkelingenindeland-entuinbouwendeingrijpende
wijzigingen in het landbouwbeleid werden vooral in dejaren tachtig grote verschuivingen aangebracht inderichtingvanonderzoek.
Met betrekking tot de bedrijfsvoering was in het begin van dejaren zeventig
vooral de modernisering en schaalvergroting in demelkveehouderij met deoverschakeling opdeligboxenstal endeinvoering vanhet tankmelken vanbelang.In
deglastuinbouw warendeontwikkelingen indebeheersingvandeteeltvoorwaarden en de energiebesparing belangrijke onderwerpen en in de visserij vroeg de
moderniseringvandevlootveelaandacht.Indejarentachtigwerdendetoepassing
van deinformatietechnologie bij adminstratie, beheerenplanning vanagrarische
bedrijven, deregulering vandeteeltvoorwaarden indeglastuinbouw,de informatievoorzieningvandeagrarischeondernemersendeverbeteringvandecoördinatie
tussenproduktie,verwerkingenafzet belangrijke onderwerpenvanonderzoek.
Hetmarktonderzoek werdsterkuitgebreidinverbandmetdeonderinvloedvan
stijgende produktie en stagnerende vraag verscherpte internationale concurrentie
en de versterkte noodzaak van een betere afstemming op de moderne marktontwikkeling. Voor tal van sectoren werden sterkte-zwakte analyses uitgevoerd en
strategieën ontwikkeld voorverbetering vandeafzet. Tevenswerdhetzogenaamde agrificatieonderzoek - het onderzoek naar de perspectieven van industrieel
gebruik vanagrarischegrondstoffen buitendelevensmiddelensector- aangepakt.
De aanpassing van de agrarische bedrijfsvoering aan de maatregelen vanproduktiebeperking- desuperheffing indemelkveehouderijendebraakregelinginde
akkerbouw- endeverminderingvanmilieuaantasting- overbemesting,verzuring
enovermatiggebruikvangewasbeschermingsmiddelen - vroegeneen aanzienlijke
versterking en verschuiving van de onderzoekcapaciteit in dezerichting.In de
visserij vereisten het beheer van devisstand in verband met overbevissing ende
maatregelenterbeperking vandevisserij-inspanning meeronderzoek.Behalvede
gevolgen voor de bedrijven in deprimaire produktiesectoren werden daarbij ook
deeffecten opdewerkgelegenheid endeinkomensvorming indetoeleverendeen
afnemende sectorenvanhandelenindustrienagegaan.
Andere belangrijke thema's die meer aandacht vroegen, waren de invloed van
het planologisch beleid en van de toegenomen zorg voor de bescherming van
natuurenlandschapenvoordeopenluchtrecreatie opdeinrichtingenhetgebruik
vanhetlandelijk gebiedendeontwikkelingvanland-entuinbouw.Deagrarische
exploitatie van natuurterreinen en de mede op bescherming van natuur en landschap gerichte beheerslandbouw vormen in dit verband belangrijke onderwerpen
van onderzoek. Met name op de afdeling Structuuronderzoek, waarin ook het
bosbouw-economisch onderzoek werdopgenomen,verschoof deaandachtnaarde
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problematiek rond deze veranderingen in het gebruik van de ruimte en het beheer
en de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen in het landelijk gebied. Dit uitte
zich in eerste instantie in de jaren zeventig in het onderzoek ten behoeve van
bestemmingsplannen en streekplannen.
De onder druk van de overschotproduktie noodzakelijke aanpassing van het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid vroeg eveneens meer onderzoek. Om de consequenties vanverschillende beleidsalternatieven nategaanwerden voordegraanen mengvoedersector, de rundvleessector en - in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen - de melk- en zuivelsector EG-modellen ontwikkeld.Tevens werd samen met het Centraal Planbureau medegewerkt aan een op de
Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening ontwikkeld model voor de totale
agrarische sector van de Europese Gemeenschap. Daarmede zullen deeffecten van
veranderingen in de landbouwpolitiek en het agrarisch handelsbeleid op de agrarische produktie, afzet en inkomensontwikkeling in de verschillende lidstaten kunnen worden onderzocht. Ook de regionale aspecten van het Gemeenschappelijk
landbouwbeleid - met name inverband metdeontwikkeling indiverseplattelandsgebieden in de Gemeenschap - was onderwerp van onderzoek.
De internationale dimensies van de problematiek worden in verband met de
lopende GATT-onderhandeling en de ontwikkelingen in Oost-Europa van steeds
meer belang. In dit verband is een reeks onderzoekingen naar de gevolgen van het
Gemeenschappelijk landbouwbeleid voor derde landen - met name ontwikkelingslanden - relevant, evenals het eerder vermelde EG-landbouwmodel dat tevens zal
fungeren als onderdeel van een op internationale samenwerking gebaseerd mondiaal model waarmede de gevolgen van wijzigingen in de landbouwpolitiek en het
handelsbeleid in verschillende landen voor de wereldvoedselvoorziening, en de
landbouwontwikkeling en inkomensontwikkeling in diverse gebieden in de wereld
kunnen worden geanalyseerd.
Een algemene tendentie in het LEI-onderzoek is tenslotte dat de ondersteuning
van de beleidsvoorbereiding en de politieke discussie daarover met name op het
terrein van markt- en prijsbeleid, fiscaal beleid en milieu-problematiek, in toenemende mate wordt gebaseerd op modellen waarmede de gevolgen van alternatieve
beleidsopties kunnen worden doorgerekend.
6. Slotwoord
Het markt- en prijsbeleid komt onder steeds zwaardere druk en zal meer ruimte
bieden voor de werking van de markt. Het zwaartepunt in het landbouwbeleid
verschuift naar de zorg voor een duurzame landbouw en een beter op de maatschappelijke behoeften afgestemd gebruik van het landelijk gebied. In het kader
van de Europese Gemeenschap zullen de problemen van de economische ontwikkeling van achtergebleven plattelandsgebieden en de economische integratie
met Oost-Europa een belangrijker plaats gaan innemen.
Verder zullen de sterke schaalvergroting en internationalisatie van de levensmiddelendistributie en de toenemende differentiatie in de verwerking en het ver32

bruik van agrarischeproduktie een grote invloed uitoefenen opde agrarischebedrijfsontwikkeling enmarktpositie.
Dezeontwikkelingen zullennietalleenvandeagrarischeproduktie,verwerking
enafzet ingrijpende aanpassingenvragen,maarookvanhetLEIeenvoortdurende
bijstelling van het werkprogramma vereisen - een onderwerp waarbij in deEpiloogvandezebundelnogzalwordenstilgestaan.Erblijft werkaandewinkelmaar
het assortiment zal ook in de toekomst steeds moeten worden aangepast aan de
veranderende behoeften van de gebruikers van het onderzoek in overheid enbedrijfsleven.
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MEERDOORMINDER
ONTWIKKELINGEN INDEAGRARISCHESTRUCTUUR NA1950
L.Douw

1.Inleiding
Vooreennietonaanzienlijk deelvandeNederlandseberoepsbevolkingvormende
land- en tuinbouw ook vandaag de dag nog een directe bron van bestaan. Naar
schatting werden in 1988 in deze bedrijfstakken 250.000 arbeidsjaren ingezet en
werdeenbijdragevangelijkeomvanggeleverdindedirectopdeagrarischesector
gerichte industrieendienstverlening. Bijelkaargeteld gaathetdan omongeveer
10%van deNederlandse werkgelegenheid (Oogst/LEI, z.j.).Tijdens en direct na
de Tweede Wereldoorlog lag dat percentage veel hoger. In 1947 was nog bijna
20%vandeberoepsbevolkingwerkzaaminlandbouwenvisserijinengerezin. Het
arbeidsvolume op de land- en tuinbouwbedrijven, dat wil zeggen het aantal arbeidsjaren dat daarop werd ingezet, is tussen 1950 en 1988 dan ook met55%
teruggelopen en in demetdelandbouw samenhangende bedrijfstakken met15%.
Detotale beroepsbevolking van Nederland nam in dezelfde periode met de helft
toe.
Erverdienendusveelmindermenseneenboterham indesectordanvijftig jaar
geleden,maarzeverdienenmeerenzewerkenandersdanaanhetbeginvandeze
periode. Die ontwikkeling kon zich voltrekken doordat er grote aanpassingen
plaatsvondenindeorganisatievandeproduktieopdebedrijven endaarmeeookin
hetaantal,deomvangendeaardvandiebedrijven; kortomindestructuurvande
agrarische sector. In deze bijdrage worden in het kort een aantal ontwikkelingen
aangegeven diezichindiestructuurhebbenvoorgedaan.
Debeslissingendiemensenmoestennemenomalofnietindelandbouwwerkzaam teblijven, omhun ouders inhet bedrijf opte volgen of omhet bedrijf zelf
aantepassen,weidenmedebepaalddoordestructuurvandesectoropdatmoment
endoordemogelijkheden diedeze(naardeinschattingvandebetrokkenen)bood.
Die individuele beslissingen leidden vervolgens tot een aangepaste structuur,met
wellicht nieuwe mogelijkheden of beperkingen voor degenen dieervoor gekozen
hadden indebedrijfstak werkzaam teblijven. Hetisbijvoorbaat duidelijk datde
bestaansmogelijkheden voor hen die bleven,mede te danken zijn aan het besluit
vanveleanderenomwerkbuitendelandbouwtezoeken.
Deontwikkelingenindestructuurvandeland-entuinbouwenindepositievan
de bedrijfstak binnen de Nederlandse economie kunnen worden gekarakteriseerd
aandehandvanhetverloopvanenkelecentralegrootheden.Hetgaatdanom:
a. een vermindering van het aantal mensen werkzaam binnen de sector (in arbeidsjaren eenteruggangvan55%tussen 1950en 1988);
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b. een vermindering van het aantal bedrijven (een teruggang met 62% in dezelfde
periode);
c. een vermindering van de oppervlakte cultuurgrond (een teruggang van 14%);
d. een grotere produktie bij een veranderde organisatie (het totale produktievolume steeg met 250%);
e. een toenemende betekenis van toelevering, verwerking en dienstverlening.
In de volgende paragrafen worden deze veranderingen in hun onderlinge samenhang nader toegelicht.
2. Vermindering van het aantal mensen
Zoals inde inleiding is aangegeven voorzagen de land-en tuinbouwbedrijven rond
1950 in 20% van de nationale werkgelegenheid; ze leverden daarmee een aandeel
van 14% in het nationaal inkomen. Aan het eind van de jaren tachtig was dat
gedaald tot respectievelijk 5 en4%.
In aantallen mensen gerekend gaat het om een teruggang van de agrarische
beroepsbevolking van 580.000 naar 288.000. Dat betreft dan alleen de vaste of
regelmatig werkzame arbeidskrachten. Daarnaast werd er steeds een inbreng in de
benodigde arbeid geleverd door tijdelijke arbeidskrachten, in de orde van grootte
van 5à 10%vanhettotale arbeidsvolume. Inhetbegin van debeschouwde periode
lag dat aandeel iets hoger dan in latere jaren. De indruk bestaat dat het aantal
tijdelijke arbeidskrachten, met namevan buiten het gezin, aanheteind van dejaren
tachtig weer iets aan het oplopen is, maar goed vergelijkbare cijfers daarover zijn
niet beschikbaar.
In samenhang met de teruglopende omvang van de agrarische beroepsbevolking
is ook haar positie in de samenleving ingrijpend gewijzigd. Daarbij speelden overigens ook algemene maatschappelijke ontwikkelingen mee,zoals de enorme groei
van de communicatiemogelijkheden en de veranderingen in consumptieniveau en
-gewoonten. Ook de trek van stedelingen naar het platteland, vooral in de jaren
zeventig, beïnvloedde de positie van de "autochtonen". De slinkende agrarische
beroepsbevolking is daardoor intoenemende mate geïntegreerd met de rest van de
maatschappij. Op landelijk niveau mag er nog sprake zijn van een "groen front"
(alwekt het de indruk aan kracht en samenhang inteboeten), opplaatselijk niveau
is de vroeger in landelijke gemeenten overheersende politieke en sociale positie
van de boer grotendeels verdwenen.
Waardoor is de enorme teruggang veroorzaakt?
Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland met de hele westerse wereld terecht
gekomen in een proces van sterke economische groei. Deze groei is gebaseerd op
een stijging van deproduktiviteit in allerlei sectoren van deeconomie,dietot stand
kwam door voortdurende toepassing van nieuwe technische ontwikkelingen en
door verbeteringen in de organisatie van de produktie en de internationale handel.
De stijging van de welvaart manifesteerde zich uiteindelijk in een overvloed aan
consumptiegoederen per hoofd van de bevolking. Om als bevolkingsgroep hieraan
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deeltehebben,washetnoodzakelijk overdenodigekoopkrachttebeschikken,met
anderewoorden:deinkomensmoestenindepasblijven lopenmetdievanandere
bevolkingsgroepen. Datgoldookvoordelandbouw.
Dat dit geen geringe opgave was, mag blijken uit het feit dat het gemiddelde
inkomenperinkomenstrekker inNederland tussen 1950en 1980vertienvoudigde
eninconstantekoopkracht gerekend verdubbelde.Na 1980iserenige teruggang
indekoopkracht opgetreden (CBS,1989).
Voordeboerentuinderwerktedealgemeneinkomensstijging naartweekanten
door: enerzijds moest hij het inkomen uit zijn bedrijf vergroten om in de pas te
blijven metzijn niet-agrarischeburen;anderzijds stegenzijnkostenvoorzoverhij
betaalde arbeidskrachten in dienst had. Deloonvoet in de landbouw, dus de prijs
van arbeid, bedroeg in 1988 het veertienvoudige van 1950! De noodzaak van
inkomensvergrotingbetekendevoorhetbedrijfshoofd dathijdureproduktiemiddelen zoals arbeid moest proberen te vervangen door goedkopere en dat hij naar
wegenmoestzoekenomzijn eigen arbeidzoproduktief mogelijk temaken.Voor
ditlaatstewaseenvergrotingvandebedrijfsomvang noodzakelijk. Devervanging
van arbeid en de bedrijfsvergroting leidden tot een sterke vermindering van het
aantalopagrarischebedrijven ingezettearbeidskrachten,waarbijhetaccentachtereenvolgens viel op het vertrek van land- en tuinarbeiders, de verminderde toetredingof hetvertrekvanmeewerkende zoons,endevermindering vanhetaantal
bedrijfshoofden bij gebrek aan opvolgers.In debijdrage van VanderGiessenen
Spieringsaandezebundelwordtditprocesuitvoerigerbeschrevenengedocumenteerd.
Nietiedereenkonofwildeechterinhetprocesvanbedrijfsvergroting meegaan;
inveelgevallenontbrakenbijvoorbeeld definanciële middelen.Ditleiddeerinde
praktijk toe, dat een deel van de bedrijven niet meegroeide, waardoor er ophet
momentvandeberoepsbeëindiging onvoldoendeperspectieven vooreenopvolger
waren om het bedrijf over te nemen. Dit vormde debelangrijkste grond voorde
vermindering vanhet aantalbedrijven. In veel beperkter mateverlieten daarnaast
bedrijfshoofden desectordoordatzevanberoepveranderden.Datgebeurdevooral
in dejaren zestig.Rond 1970hield globaal twee derde van de afneming vanhet
aantalbedrijfshoofden verbandmetberoepsbeëindigingenéénderdemetberoepsverandering.Deinvloedvanberoepsverandering isdaarnateruggelopen.
De noodzakelijke vermindering van het aantal bedrijven in het kader van de
bedrijfsopvolging werdaanvankelijk vertraagd doordetraditionele school-enberoepskeuze van veel boerenzoons. Op veel bedrijven waren één of meer zoons
voorbestemdomindevoetsporenvanhunvadertetredenenvanafhun schooltijd
draaidenzijminofmeerautomatischmeeinhetbedrijf.Uiteenonderzoekin1957
kwam naar voren dat opdat moment nog 61% van alle boerenzoons van vijftien
jaar en ouder in de landbouw werkzaam was, alhoewel de keuze van een ander
beroepdirectnadelagereschooltoenalsterkaanbetekeniswon(MarisenRijneveld, 1959). De aanwezigheid van zoveel zoons versterkte het probleem van de
onvoldoende omvang van de bedrijven met het oog opeen lonende inzet vande
daarop aanwezige arbeid, en legde een zware hypotheek op het noodzakelijke
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proces van opheffing van een deel van de bedrijven bij de generatiewisseling.
De gehechtheid aan het eigen bedrijf en aan het meestal vanouds in de familie
uitgeoefende beroep betekende dat de agrarische produktiefactoren erg immobiel
waren. Ondanks sterk achterblijvende inkomens werden arbeid en kapitaal maar
moeizaam in andere richtingen of sectoren dan de landbouw ingezet. Ook nu
werken die factoren nog door, zij het in verminderde mate. Aan de andere kant
leverde deze gehechtheid een sterke stimulans op om oplossingen te vinden voor
het inkomensprobleem, door op alle mogelijke manieren te werken aan een opvoering van de produktiviteit en daarmee van de omvang van de bedrijven. Waar dat
niet lukte werd desnoods voor vele jaren achtereen genoegen genomen met een
uurbeloning voorarbeiddieachterbleef bijwat daarvoor bij vergelijkbare beroepen
of bij werknemers gebruikelijk was.
Ter afronding van het overzicht over de vermindering van het aantal mensen in
de landbouw, moet er op worden gewezen dat de teruggang niet steeds voor alle
categorieën heeft gegolden.
Zo nam het totaal aantal werknemers met geregistreerde jaarcontracten vanaf
1977weer ietstoe,vooral in de (glas-)tuinbouw maar ook inde intensieve veehouderij. Opmerkelijk is daarbij de toename van het aantal vrouwelijke werknemers.
Ook het aantal arbeidskrachten op loonwerkbedrijven nam toe; naar schatting waren in 1988 bijna 15.000 mensen langs deze weg betrokken bij het werk op de
land- en tuinbouwbedrijven (Reinhard, 1989). In dejaren zeventig en tachtig liep
het aantal bedrijfsverzorgers op tot ruim 2000, waarvan ruim de helft in vaste
dienst (Oogst/LEI, z.j.). Op deze wijze werd een (klein) deel gecompenseerd van
de teruggang van het aantal mensen dat op agrarische bedrijven werkzaam is.
3. Vermindering van het aantal bedrijven
De vermindering van de agrarische beroepsbevolking hing voor een groot deel
samen met een teruggang van het aantal bedrijfshoofden en betekende dus ook een
vermindering van het aantal bedrijven. In 1950 werden bijna 340.000 land- en
tuinbouwbedrijven met cultuurgrond geteld. Omdat de intensieve veehouderij in
zijn huidige vorm nog niet bestond, kunnen de bedrijven zonder cultuurgrond uit
die tijd buiten beschouwing worden gelaten. In 1988 waren er bijna 130.000
hoofd- en nevenberoepsbedrijven; dat is 38% van het aantal in 1950. Het aantal
vaste arbeidskrachten liep in dezelfde periode terug met 50% (of in arbeidsjaren
uitgedrukt met 55%). De arbeidsbezetting per bedrijf nam over de periode als
geheel gezien dus toe. In 1988 waren op alle land- en tuinbouwbedrijven 217.000
arbeidskrachten regelmatig meer dan 20 uur per week werkzaam, een gemiddelde
van circa 1,7 per bedrijf. De feitelijke arbeidsbezetting ligt nog wat hoger doordat
ook ongeveer 70.000 mensen worden ingeschakeld die minder dan 20 uur per
week werken, alsmede tijdelijke arbeidskrachten. Ten opzichte van 1950 was de
gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf in 1988met ruim een derde gestegen. Het
grootste deel van die stijging voltrok zich na 1970. Dat dit kon gebeuren ondanks
de in het voorgaande beschreven vermindering van het aantal betaalde arbeids38

krachten,komt vooraldoordatdekleinstebedrijven heteersthetveldruimdenen
daarmee het gemiddelde in statistische zin omhoog brachten. Daarnaast is er de
laatstejaren opeen aantal bedrijfstypen toch ook sprakevaneenreëletoeneming
vandearbeidsbezetting opdeblijvendebedrijven, vooralindetuinbouw.
Inhetjubileumboektergelegenheidvanhet25-jarigbestaanvanhetLEI(1965)
werd zorg uitgesproken over de sociale aspecten van het versmallen van de arbeidsbezetting tot één man op steeds meer bedrijven. Op lange termijn werdhet
niet uitgesloten geacht dat naast de inzet van loonwerkers ook de behoefte aan
landarbeiders weer zou toenemen. Iets van dieontwikkeling isnu wellicht zichtbaar,zijhetdateenmeerhoofdige arbeidsbezettinginveelgevallennietuitvreemd
personeelmaaruitgezins-offamilieleden bestaat.
De vermindering van het aantal bedrijven heeft vooral in de eerste decennia
mede betrekking gehad op nevenbedrijven. In 1950 vormden de nevenbedrijven
bijna 28%vandebedrijven metcultuurgrond, aanheteindvandejarentachtigis
datongeveer 17%geworden.Diedalingvanhetaandeelvoltrok zichvooralvóór
1970.Hetcijfer kan overigens enigszins beïnvloed zijn doorveranderingen inde
registratie,zoalsdeinvoeringin 1970vaneenondergrensvan 10sbevoordeopte
nemen bedrijven. Op basis van deze gegevens zou de totale teruggang van het
aantal bedrijven tussen 1950 en 1970 voor 40% zijn veroorzaakt door het verdwijnen vannevenbedrijven. Na 1970liephetaantalnevenbedrijven minderterug
danhetaantalhoofdberoepsbedrijven, endelaatstejarenblijft hetstabielofneemt
zelfs ietstoe.
Zowelnaaroppervlaktecultuurgrondalsnaaraantalbedrijven gerekendvormen
deprovinciesNoord-Brabant, Gelderland enOverijssel eenzeerbelangrijk onderTabel 1Verdeling van het aantal bedrijven en de cultuurgrond over de provincies, 1950-1988
Provincie

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland
Nederland

Verdeling (%) 1988

Index 1988 (1950=100)

bedrijven

grond

bedrijven

4
7
5
11
18
4
7
12
4
17
7
2

9
11
8
10
13
3
7
8
6
14
6
5

30
33
28
41
38
49
37
48
31
42
30
791

89
88
90
88
83
78
73
71
88
85
79
262

100

100

100

100

grond

Bron: CBS, LEI-bewerking
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deel van de Nederlandse landbouw. Met elkaar omvatten ze in 1988 37% van de
cultuurgrond en46%van debedrijven. De teruggang inhet aantal bedrijven ishier
ook minder geweest dan in de meeste andere provincies.
De sterkste vermindering deed zich voor in het noorden van het land (met name
Drenthe), in Zeeland en in Limburg. Omdat in de eerstgenoemde gebieden de
intensieve veehouderij maar weinig tot ontwikkeling kwam, was vooral hier de
vermindering van het aantal bedrijven hard nodig om tot een bedrijfsvergroting op
basis van bodemgebonden produktie te kunnen komen.
De grondonttrekking voor niet-agrarisch gebruik manifesteerde zich het duidelijkst inNoord- enZuid-Holland. InNoord-Holland slaagden debedrijfshoofden er
echter minder dan in Zuid-Holland in, om door intensivering zoveel mogelijk
bedrijven te continueren. Toch bleef de teruggang van het aantal bedrijven in
Noord-Holland nog beperkt tot het gemiddelde landelijke tempo.
Ook inandere opzichten ging deteruggang van het aantal bedrijven gepaard met
veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in de omvang van de bedrijven en de
samenstelling van het produktiepakket. Op deze aspecten wordt verderop ingegaan.
4. Vermindering van de oppervlakte cultuurgrond
Tussen 1950en 1988liep deoppervlakte cultuurgrond die in gebruik was bij landen tuinbouwbedrijven terug met 14% tot ruim 2 miljoen hectare. Het agrarisch
gebruik volgens de bodemstatistiek daalde minder, namelijk met ongeveer 8%.
Aan het verschil liggen voornamelijk statistische definities ten grondslag; de 14%
heeft betrekking op de zogenaamde gemeten maat, dat wil zeggen op de beteelde
oppervlakte grond van geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven.
In dezelfde periode nam de totale oppervlakte van Nederland nog enigszins toe
door het beschikbaar komen van nieuwe gronden in de IJsselmeerpolders. De
onttrekking voor niet-agrarische bestemmingen, in het bijzonder voor stadsuitbreiding, verkeersvoorzieningen en industrieterreinen, omvatte echter een veelvoud
van de aanwinst uit ontginning. Met name in het westen van het land, maar ook in
Noord-Brabant en in iets mindere mate in Gelderland kreeg veel agrarische grond
een andere bestemming (tabel 1).De oppervlakte natuurterrein en bos vertoonden
over de periode als geheel gezien geen wezenlijke verandering.
De teruggang in het areaal was al met al aanzienlijk minder dan die van het
aantal bedrijven, zodat voor de blijvende bedrijven de mogelijkheid bestond hun
oppervlakte uit te breiden. Zij konden daarmee een basis leggen voor de uitbreiding van de (grondgebonden) produktie. Gemiddeld nam de beschikbare oppervlakte toe van 5,7 hectare per bedrijf in 1950tot 15,5ha in 1988.Dat laatste cijfer
maakt duidelijk dat het ook bij het huidige, sterk verminderde aantal bedrijven
onmogelijk zou zijn deze van een lonende produktie te verzekeren uitsluitend op
basis van de beschikbare grond. In de melkveehouderij mag voor een redelijke
inkomensbasis momenteel in doorsnee worden uitgegaan van een benodigde oppervlakte van minimaal 30 hectare en in de akkerbouw van ongeveer het dubbele.
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Zoals ook in het volgende nog aan de orde zal komen, hebben veel bedrijven
dan ook een andere weg voor produktieuitbreiding moeten kiezen, namelijk de
richting vandeniet-grondgebonden produktie of dievan het zeer intensieve grondgebruik in de (glas-)tuinbouw. Door die ontwikkeling heeft ook nu nog een flink
deel van de bedrijven een zeer beperkte oppervlakte, al is daarnaast het aandeel
grotere bedrijven geleidelijk gegroeid. In 1950was 66%van alle bedrijven kleiner
dan 5 hectare en 7% groter dan 20 ha; in 1988 ging het om respectievelijk 33 en
28%. Door de specialisatie op intensievere en minder grondgebonden produktierichtingen is het aandeel van de bedrijven met een kleine oppervlakte in de jaren
zeventig en tachtig maar weinig meer veranderd. Het aandeel van de grotere bedrijven nam toe en het was vooral de middengroep van 5 tot 20 hectare die in de
eerste decennia aan betekenis won en daarna in omvang afnam. Het totaal aantal
bedrijven met meer dan 50 hectare grond was in 1950 ruim 2100, in 1970 ruim
2500en het verdubbelde daarna tot bijna 5500 in 1988.
De herverdeling van de beschikbare oppervlakte over minder maar grotere bedrijven werd geflankeerd door een omvangrijk programma van cultuurtechnische
werken. Het landinrichtingsprogramma was op zichzelf niet gericht op een verandering van de bedrijfsgroottestructuur, maar het versoepelde het proces wel door
een aanpassing vandeverkaveling enontsluiting.Daarnaast richtte hetzichook op
een zo goed mogelijke ontwatering, waar nodig gepaard gaande met een egalisatie
van de grond.
Voor de betrokken bedrijven betekende dit in het algemeen een aanzienlijke
verbetering van deproduktieomstandigheden,die leidde tot hogere opbrengsten en
lagere kosten. Tussen 1950 en het midden van de jaren tachtig nam, ondanks de
geconstateerde vergroting van de bedrijfsoppervlakte, het aantal kavels per bedrijf
met 15% af van gemiddeld 3,9 tot 3,3. De gemiddelde kaveloppervlakte nam
gelijktijdig toe van 2,43 ha naar 4,54 ha. De sterkste vermindering deed zich voor
in het Zuidelijk Zandgebied, waar het aantal kavels per bedrijf alleen al na 1960
met 30% daalde en de gemiddelde oppervlakte met 86% steeg. De kosten van
uitvoering drukten via de ruilverkavelingsrente maar gedeeltelijk op de bedrijven
zelf.
Tabel2Procentueleverdelingvanhetaantalbedrijvennaaroppervlakte
Oppervlakteinha
0-5
5-10
10-20
20-50
50enmeer
Totaal

1950
66
16
12
6
1
100

1970
34
21
28
15
1
100

1988
33
17
22
24
4
100

Bron: CBS.
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Figuur 1 Aantalbedrijven naarbedrijfsoppervlakte, 1950-1988
Bron:CBS/LEI, diversejaren
De ingrepen betekenden naast een verbetering van debedrijfseconomische situatie veelal ook een drastische aanpassing van het landschap, dat vooral in de eerste
jaren na uitvoering vaak een kaalgeslagen indruk maakte. Tegelijk werd afbreuk
gedaan aandegevarieerdheid vanflora enfauna. Incombinatie metdehoge kosten
van de werkzaamheden leidde dit tot een toenemende kritiek op het landinrichtingsprogramma. Daar kwam bij dat in de jaren tachtig de doelstelling van opbrengstverhoging door cultuurtechnische ingrepen minder voor de hand liggend
wasgeworden, doordat in steeds meer sectoren, tebeginnen metde melkveehouderij,een overschotsituatie ontstond. Indezeperiode is de doelstelling van de landinrichting dan ook verbreed tot het beter geschikt maken van een gebied voor de
verschillende functies die het moet vervullen, terwijl bij de aanpassingen gericht
op de agrarische functie vooral de mogelijkheden van kostenverlaging en betere
werkomstandigheden aandacht kregen.
In totaal was eind 1990 een oppervlakte van ruim één miljoen hectare aan
landinrichtingsprojecten gereed gekomen, dat is dus bijna de helft van de cultuurgrond in ons land. Daarnaast werd op 55.000 ha een administratieve kavelruil
gerealiseerd (Landinrichtingsdienst, 1989).Ineen aantalgebieden waren debeoogde ingrepen zo drastisch, of de omstandigheden zo bijzonder, dat het aanpassingsprogramma werd gebaseerd op afzonderlijke wetgeving. De reconstructie van de
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Veenkoloniën endievanMidden-Delfland zijn opdezewijze terhandgenomen.
Betekende ruilverkaveling of landinrichting in principe een versterking vande
agrarischegebruiksmogelijkheden vandegrond,inlaterejarenkwamdeoverheid
ookmetregelingen diedemogelijkheid bodentegeneenvergoedinghetagrarisch
gebruik te beperken ten gunste van de natuur. In dejaren tachtig werd intoenemendemategebruik gemaakt vandemogelijkheid om inhetkadervanhetzogenaamderelatienotabeleid beheersovereenkomsten aftesluiten.Indedaarvooraangewezen gebieden waren eind 1988 beheersplannen opgesteld voor een oppervlakte van 38.500 ha, waarvan een derde ook daadwerkelijk onder een
beheersovereenkomst viel.Daarnaast warenindebetrokken gebieden enkeleduizenden hectares helemaal aan het agrarisch gebruik onttrokken met het oog op
reservaatvorming.
In het voorgaande bleek dat door de snelle vermindering van het aantal bedrijven de per bedrijf beschikbare oppervlakte weliswaar toenam, maar dat de
uitbreidingsmogelijkheden in doorsnee toch onvoldoende waren om tot grondgebondenbedrijven vaneenredelijke omvangtekomen.Datbetekendedatereen
voortdurendgrotevraagnaargrondwas,diedeprijzen omhoogdrukteendaarmee
de kosten, vooral voor jonge boeren die een bedrijf moesten overnemen. Deze
kostenstijging maaktehet aantrekkelijker grond door andere,goedkopere produktiemiddelen te vervangen, een vergelijkbaar verschijnsel dus als zich ten aanzien
van de betaalde arbeid voordeed. Gelet op de kleine bedrijfsomvang ging het
echter niet omeen daadwerkelijke vervanging (dushet afstoten van grond),maar
om"vervanging"vanaantekopengronddoorandereproductiemiddelen,hetgeen
moestleidentoteenzogunstigmogelijke combinatievanhetbeperkteareaalmet
een ruime hoeveelheid andere middelen. De prijsstijging van grond vormde zo,
tegelijk met de voor veel bedrijven praktische onmogelijkheid om aan grond te
komen,eenstimulanstotintensiveringvandeproduktie.
Vooreenbelangrijk (zijhetafnemend) deelvandeboerenbestaandekostenvan
degrondgrotendeelsuitpacht.Onderinvloedvanderegelingenmetbetrekkingtot
prijsbeheersing en pachtersbescherming in de al voor de Tweede Wereldoorlog
ingevoerde Pachtwet, is het deel van de oppervlakte cultuurgrond dat wordt gepachtteruggelopenvan57%in 1948tot35%in 1987. Degemiddeldepachtprijsin
Nederland(exclusiefdeIJsselmeerpolders)lagin 1950voorboerderijen vanaf 1 ha
op 105guldenperha,voorlosgraslandop94gulden.In 1988wasditopgelopen
tot 920 respectievelijk 545 gulden per ha; een prijsstijging die minder was dan
voorarbeid,maartochzeeraanzienlijk. Uiteenoogpuntvaninkomensvorming is
hetdaarbijvanbelangdatrond 1950nogzo'n40%vandeverpachterszelfboerof
tuinder waren, tegen slechts 13%in 1987.Van de netto-pacht stroomde duseen
steedskleiner wordend deelterug naardebevolkingsgroep die zelf ook direct bij
hetproduktieproceswasbetrokken.Dekoopkrachtvandeguldenzaktesinds1950
tot een vijfde van zijn oorspronkelijke waarde. In reële guldens gemeten lag de
pachtprijs voorlosgraslandin 1988dusongeveerophetzelfde niveaualsin1950,
voorboerderijen bedroegdestijging ongeveer75%.Depachtprijsbeheersing heeft
hiermatigendgewerkt.
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Figuur 2 Pacht- en koopprijzen van boerderijen van 1 ha en meer in guldens/ha, 1950-1989
(koopprijzen vooronverpachte objecten)
Bron: CBS,1989

Naast de pacht zijn voor een toenemend deel van de boeren en tuinders de
koopprijzen bepalend geworden voor hun kostprijs. In 1963 werd de grondprijsbeheersing losgelaten. Inde voorgaande tienjaar was dekoopprijs van boerderijen
boven 1ha met 80%gestegen, die van los bouwland met 60% en van los grasland
met 40%. In de twintig jaar daarop was er (na een eenmalige schoksgewijze aanpassing in 1963) ruwweg sprake van een vervijfvoudiging van de prijzen voor
onverpachte boerderijen en los grasland; voor los bouwland was de stijging iets
minder (CBS, 1989). In verband met de in 1984 ingevoerde melkproduktierechten
is vanaf dat moment de prijs van grond op zich moeilijker aan te geven.
Door het teruglopen van het beschikbare areaal pachtland is de stijging van de
koopprijzen steeds sterker op de kosten van de bedrijven gaan drukken. Wel is het
zo, dat een groot deel van de eigendomsgronden wordt verkregen door familietransacties bij de generatiewisseling. De prijzen die in dit verband worden betaald,
liggen mede door een groter aandeel van verpachte grond bij familietransacties, in
doorsnee de helft lager dan de prijzen op de vrije markt. Ook werden de feitelijke
lasten van de gestegen koopprijzen niet overal in dezelfde mate gevoeld, maar
vooral op dat deel van de bedrijven dat recent in grond en gebouwen had moeten
(her-)investeren. Vaak zullen dat tevens de bedrijven zijn geweest waar het jonge
bedrijfshoofd nog maar beperkte financiële middelen ter beschikking had. Daar44

naast kwam de vraag naar grond echter ook van bedrijfshoofden die hun bedrijf al
een aantal jaren exploiteerden en over ruimere financiële mogelijkheden beschikten.
5. Meer produktie bij veranderde organisatie
Uit het voorgaande bleek dat sinds de Tweede Wereldoorlog de in de land- en
tuinbouw ingezette hoeveelheid arbeid sterk is verminderd en tegelijkertijd enorm
inprijs isgestegen;tenaanzienvangrond deed zichhetzelfde verschijnsel voor, zij
het in mindere mate. Een verschil is dat er bij de arbeid sprake was van een
bewuste vermindering van de ingezette menskracht, juist gezien de ontwikkeling
van de loonkosten en de inkomens. Bij grond ligt het andersom: de vermindering
was geen spontane ontwikkeling, maar werd door harde claims voor niet-agrarisch
gebruik afgedwongen. Dit versterkte de schaarste op de grondmarkt, die vooral
werd veroorzaakt doordat de technische ontwikkeling eenwinstgevende schaalvergroting op de bedrijven mogelijk en aantrekkelijk maakte. De prijsontwikkeling
van grond was een reactie op deze schaarste.
Zoals gebruikelijk werd opdekostenstijgingen als gevolg van de prijsontwikkelingen gereageerd doordeduurder wordendeproduktiemiddelen tevervangen door
goedkopere. In dit geval betekende dat de inzet van meer kapitaalgoederen, maar
ook een enorme toename van het gebruik van grondstoffen en diensten, vooral
veevoer.
De inzet van kapitaalgoederen kwam tot uiting in de toenemende mechanisatie,
waarbij steeds meer en grotere machines zorgden voor een groei van de bewerkingscapaciteit perman. Daarnaast werd vooral in laterejaren veel geïnvesteerd in
de opzet van nieuwe bedrijfsgebouwen met moderne inrichtingssystemen, zoals
stallen voorde intensieve veehouderij,melktanksen ligboxenstallen voor de melkveehouderij en kassen met bijbehorende apparatuur voor de tuinbouw.
Door de gelijktijdige drastische toename van het gebruik van (inhet buitenland)
aangekocht veevoer werd in de intensieve veehouderij de eigen grond tot op grote
hoogte vervangen door grond in Amerika of Zuidoost-Azië. De schaarste aan
grond werd daarmee in die sector opgevangen. De "onbeperkte" beschikbaarheid
van goedkoop veevoer maakte samen met de ontwikkeling van arbeidsbesparende
stalsystemen het aanhouden van grote aantallen dieren per bedrijf mogelijk. Dit
Tabel3Gemiddeldeomvangvandeveestapelopbedrijvenmeteenbepaaldediersoort
Diersoort
Melkkoeien
Mestvarkens
Fokvarkens
Leghennen

1960

1970

1988

8,5

16,3

39,3

15,6

50
16
367

261
100

6,2
101

8019

Bron:VanBrachem,1989
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wordt geïllustreerd door de gemiddelde omvang na 1960 van de eenheden in
enkele belangrijke produktierichtingen'.
De beperkingen van de niet-grondgebonden produktiewijze zijn in de loop van
de tijd echter ook steeds scherper aan het licht getreden. Zo kunnen er vraagtekens
gezet worden bij de ethische aanvaardbaarheid van de bio-industriële opzet van de
veehouderij. Eenanderaspect datdelaatstetijd meer aandachtkrijgt isde kwaliteit
van het geleverde produkt. Er wordt weliswaar een redelijk homogeen produkt in
zeer grote hoeveelheden en tegen een zeer lage prijs aangeboden, maar beschikt
dat produkt ook over de eigenschappen die de consument op prijs stelt? De opkomst van een markt voor alternatief geproduceerde produkten, ook waar het gaat
om vlees en eieren, was nog zeer bescheiden tegen het eind van de jaren tachtig,
maar vloeide zowel voort uit de genoemde ethische overwegingen als uit de geringe waardering voor de geleverde kwaliteit.
Het meest in het oog springende bezwaar van de aanpassing in de produktieorganisatie in de richting van de aankoop van grote hoeveelheden voer is echter het
er uit voortvloeiende mestprobleem. Als een bedrijf niet beschikt over een in
verhouding tot het aantal dieren redelijke oppervlakte grond, moet de mestafzet op
andere wijze worden geregeld, hetzij direct door middel van transport naar andere
bedrijven en eventueel andere gebieden, hetzij langs de weg van industrieële mestverwerking. In beide gevallen gaat dat met aanzienlijke kosten gepaard. Los daarvan betekent de overvloedige mestproduktie een belasting voor het milieu in de
betreffende gebieden. In de loop van de jaren tachtig is door middel van de Wet
Bodembescherming (van 1987) en verwante maatregelen getracht de groei van de
mestproduktie te beperken, door de expansie van de dierlijke produktie op de
bedrijven aan regels te binden. Desondanks heeft zich ook daarna nog wel enige
groei van de totale produktiecapaciteit in de intensieve veehouderij voorgedaan.
Wat demelkkoeien betreft, gaat detoename van de gemiddelde veebezetting per
bedrijf samen meteen groei van de veedichtheid per hectare grasland en voedergewassen. Voor Nederland als geheel werden in 1950 115melkkoeien per 100hectare gehouden; in 1988 was dit gestegen tot 150koeien. Zuid-Holland realiseerde in
1988 met 161 dieren per 100 ha de hoogste veedichtheid. Ook in 1950 stond deze
provincie bovenaan, maar de verschillen zijn minder groot geworden.
Is in de dierlijke produktiesectoren dus een verhoging van deproduktie per man
en per hectare gerealiseerd door de aankoop van grond-vervangende grondstoffen,
in andere produktierichtingen was dat niet of in mindere mate mogelijk. Daar
moest de vergroting van de bewerkingsomvang per man dan ook rechtstreeks
worden bereikt door een uitbreiding van het per arbeidskracht beschikbare areaal
of door een keuze van gewassen die per hectare een grote toegevoegde waarde
hebben en in samenhang daarmee veel arbeid vragen. Die hoge toegevoegde waarde houdt dan tevens in dat het om produkten gaat waarvoor nog voldoende ruimte
opde markt is.Langs die weg is de tuinbouw tot ontwikkeling gekomen, en dan in
het bijzonder de glastuinbouw.
Voor vroegerjaren zijn geen goed vergelijkbare cijfers beschikbaar.
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Tabel4 Gemiddeld areaalinhectaresopbedrijvenmeteenbepaaldetuinbouwteelt
Teelt

1960

Groentenopengrond
Kt-ensteenvruchten
Bloembollen
Groentenonderglas
Bloemenonderglas

0,66
1,15
0,76
0,26
0,11

1970

1988

1,51
2,59
1,36
0,41
0,23

3,13
4,34
4,10
0,70
0,60

Bron:berekenduitTuinbouwcijfers, diversejaren.

De uiteenlopende aanpassingen in meer of minder grondgebonden produktierichtingen leidden er toe, dat de verdeling van de totale produktie over de verschillendeproduktietakken indeloopderjarenisgewijzigd. Vandebruto-produktiewaardevandeland-entuinbouwkwamin 195022%uitdeakkerbouwen18%
uitdetuinbouw.In 1988wasdebijdrage vandeakkerbouw gekrompentot9%en
dievandetuinbouw gestegen tot 30%.Deveehouderij droeginbeidejaren circa
60%bij.
Deverhoging vandeproduktiepermankwamechterniet alleentot standdoor
een aanpassing van het produktiepatroon, maar ook door een geweldigeverbetering van de technische resultaten voor allerlei produkten. Ter illustratie zijn in
tabel 5 de kilo-opbrengsten voor een paar belangrijke landbouwprodukten vermeld.
Tabel5Gemiddeldeopbrengsteninkilo'sperdierenperha

Melkperkoe
Tarweperha
Suikerbietenperha
Consumptieaardappelen perha

1950

1970

1988

3800
3200
43500
24000

4390
4500
45500
35500

5900
7200
54500
42500

Index 1988
(1950=100)
155
225
125
177

Bron:VanBrachem, 1989

Nu werden deze opbrengststijgingen niet zonder meer vertaald in toenemende
inkomens voor deboeren: in dat geval zou er veel minder behoefte zijn geweest
aaningrijpende aanpassingen in deagrarische structuur. Indeeersteplaatsmoesten er kosten worden gemaakt om de hogere opbrengsten te realiseren, bijvoorbeeldindevormvanmeerenbeterveevoer,zaai-enpootgoedenkunstmest.Enin
detweedeplaats(endatweegthetzwaarst)gingdeopbrengststijging gepaardmet
eenrelatieveprijsdaling.Tussen 1950en 1988verdubbeldedegewogengemiddelde prijs van het door boeren en tuinders geleverde produkt. Vergeleken met de
koopkracht van de gulden, die in 1988maar een vijfde meer bedroeg van diein
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1950, is dit een mager resultaat. Zeker als ook de prijsontwikkelingen aan de
kostenkant erbij worden betrokken, zoals die in de voorgaande paragrafen aan bod
kwamen2.
Door de toenemende kilo-opbrengsten en de aanpassingen in de samenstelling
van deproduktie was hettotale produktievolume in 1988ondanks de vermindering
van het aantal arbeidskrachten en van het beschikbare areaal ruim drie en een half
keer zo hoog als in 1950; de bruto- toegevoegde waarde verviervoudigde zelfs.
Tabel 6 Volumeontwikkeling van de totale produktie, de toegevoegde waarde en de arbeid (index)
1950

1970

1988

Totaleproduktie
Bruto-toegevoegde waarde
Arbeid

100
100
100

198
189
56

350
396
46

Toegevoegde waardeper
eenheid arbeid

100

337

860

Bron: CBS,Maandstatistiek van de landbouw.

Pereenheid arbeid betekende ditmeer dan een verachtvoudiging van de produktie. Voor het totale Nederlandse bedrijfsleven groeide de produktie per werkende
in dezelfde periode met een factor 3 à4. Dit proces voltrok zich natuurlijk niet op
alle bedrijven op dezelfde manier. Zoals eerder aangegeven verdween twee derde
van de bedrijven, maar ook op de blijvende bedrijven was er sprake van grote
verschillen in ontwikkeling, zowel wat betreft de omvang als de samenstelling van
de produktie.
De sterke stijging van de produktie per man kon technisch alleen worden gerealiseerd doordeontwikkeling van grotere,efficiënte produktie-eenheden. Dat leidde
ertoe dat bedrijven zich gingen specialiseren. Vooral de intensieve veehouderijtakken werden vooreen deel van debedrijven afgestoten en op andere bedrijven, vaak
min of meer los van de grond, geconcentreerd (tabel 7).
De hierboven aangegeven groei van de produktie door intensivering en schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande specialisatie had ook gevolgen voor de
regionale verdeling vandeproduktie,zij hetminder dan wellicht verwacht. In tabel
8 is de verdeling van de produktieomvang in verschillende jaren aangegeven.
Omdat de sbe-normen waarop deze verdeling is gebaseerd in de loop van de tijd
schoksgewijs zijn aangepast in verband met veranderende economische verhoudingen tussen de diverse produktietakken, moeten de cijfers als een globale indicatie worden gezien.
2

ZiehieroververderdebijdragevanDrogeetal.indeze bundel.
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Tabel 7 Bedrijven met een bepaalde produktietak in procenten van het totaal aantal bedrijven
Produktietak
Akkerbouw *)
Grasland
Rundvee
Varkens
Kippen
Groenten open grond
Pit- en steenvruchten

1955

1970

1988

68
70
65
56
71

52
76
71
41
29
16
8

51
71
52
25
5
10
4

*) Inclusief snijmais.
Bron: LEI/CBS.
Tabel 8 Verdeling van
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Flevoland
Nederland

de produktieomvang in sbe

overde provincies (inprocenten) 1950-1988

1950 *)

1970

1988

7
9
6
8
14
4
10
16
6
13
7
1

5
8
6
8
14
4
9
16
5
15
7
3

4
7
5
8
13
3
10
18
3
17
7
3

100

100

100

*) De verdeling voor 1950 moest worden gebaseerd op sbe-normen uit 1968; de cijfers hebben
daardoor een indicatief karakter. De verdeling wijkt overigens nauwelijks af vandie voor 1960.

Hetmeestinhet oogspringende inditoverzicht isinfeite,datoverzo'n lange
periodegeziendeverhoudingentussendedelenvanhetlandnietrevolutionairzijn
veranderd.WelblijktuithetgedaaldeaandeelvanZeeland,maarookvanGroningen en van de overige Noordelijke provincies,dat de groei van deproduktieomvangdaarachtergebleven isbijhetlandelijk beeld.Hetzijn deprovinciesdieeen
halve eeuw geleden als toonaangevend op landbouwkundig gebied werden beschouwd, waar de afgelopen decennia een relatieve stagnatie is opgetreden. Dit
vooraldoordatdeintensieveveehouderijernauwelijks totontwikkelingkwam,in
tegenstelling tot het sterkste groeigebied, Noord-Brabant. Nu de nadelen van de
snelle expansie steeds meer naar voren treden, zijn er voor de gebieden met een
tragerontwikkelingstempo wellichtnieuwekansenvooreenoriëntatieopeenproduktie die minder spanningen met zich meebrengt op het gebied van ruimte en
milieu.
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6. Meer deel vanhetgeheel
De land-entuinbouw zijn voorhunontwikkeling zekerindezeeeuw intoenemende mate afhankelijk geweest van de toelevering van kennis, kapitaalgoederen en
grondstoffen uitandere sectoren of uithetbuitenland, envanhettotwaarde brengen van hun produkten met het oog op de afzet op de markt. Dat tot waarde
brengen kandevorm aannemen vanambachtelijke ofindustriële verwerking, maar
ook het sorteren, groeperen entransporteren vanprodukten kantot waardetoevoeging leiden. Naast het in de vorige eeuw ontstane "drieluik" van onderzoek,
voorlichting enonderwijs, iserdanookeenindustrieel-, handels- en dienstennetwerk ontstaan datnauw metdeprimaire sector zelf is verweven.
Deze activiteiten vormen niet alleen een bestaansvoorwaarde voor de land- en
tuinbouw zelf, maar zebetekenen ookeenbron vanwerkgelegenheid en inkomen,
die inomvang deprimaire sector evenaart.
Rond 1950vloeide 70%vanhetinkomen datsamenhing metdeactiviteitenvan
de landbouw en devoedingsmiddelenindustrie in Nederland toeaande landbouw
zelf. Na 1980wasdat gedaald tot rond de helft. Watde werkgelegenheid betreft
zorgt deprimaire sector al vele jaren voor ongeveer 60% vanhet aantal arbeidsjaren datintotaal bij agrarische enverwerkende activiteiten is betrokken.
De betrokkenheid van toelevering, verwerking en dienstverlening bij het totale
proces vanproduktie enafzet loopt perproduktierichting nogal uiteen. Voor 1980
is hieronder eenoverzicht peragribusiness-complex gegeven vanhet aandeelvan
de primaire sector inhettotale inkomen vanhetcomplex, exclusief distributiefase
en kapitaalgoederenindustrie (Post et al, 1987).
Rundveecomplex
Intensieve veehouderijcomplex
Akkerbouwcomplex
Tuinbouwcomplex

43%
25%
52%
69%

Voor sectoren metprodukten die zich weinig voor bewerking lenen, ligt het percentage van het inkomen dat naar de primaire sector vloeit uiteraard hoger dan
voor andere sectoren. Datblijkt nogduidelijker bijeenverdere uitsplitsing.Zoligt
het aandeel vanhetinkomen datindeprimaire sector blijft indeboomkwekerij op
87%, enbijhetglasbloemencomplex op 78%.
In de toeleverende en verwerkende industrie heeft zich net alsin de landbouw
zelf de afgelopen decennia een concentratie voltrokken die tot grotere eenheden
heeft geleid. Tussen 1950en 1988daalde hetaantal ondernemingen indeveevoerindustrie met 76%en in de voedings- en genotmiddelenindustrie met 66%.De
toenemende betekenis van deze schakels in de bedrijfskolom hangt echter niet
alleen afvanhetgewicht endemacht vandeafzonderlijke ondernemingen, maar
vooral ook van de eisen die de uiteindelijke consument aaneen produkt stelt uit
een oogpunt van kwaliteit, assortiment en gebruiksgemak. Datheeft ertoe geleid
dat metname in dejaren zeventig en tachtig de detailhandel, mede door de concentraties die zich daar voltrokken, steeds meer sturend kon gaan optreden wat
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betreft de aandeprodukten te stellen eisen. Hoewel er nog veel detailhandelsondernemingenzijn,verzorgdenin 1986negengrootwinkelbedrijven samen36% van
detotaleomzet.
Deland-entuinbouw zijn dusduidelijk enintoenemende mateingebed ineen
nauw samenhangend complex van activiteiten van toelevering tot consument. Zij
hebben daar belang bij, omdat alleen op die manier hun produkt een afzet kon
vinden.Zehebben erookvaakbelangen in,doordat zeinhogemateviacoöperatiesbijdeniet-primaire activiteiten zijn betrokken,vooralindesfeer vande afzet
(veilingen)enkredietverlening (Rabo-bank).Bijdeverwerkingloopthetcoöperatieveaandeelpersectornogaluiteen,vanbijvoorbeeld 100%voor fabrieksaardappelen tot20à 25% indevleesverwerkende industrie.Zoalsuitbovenstaandoverzicht bleek is datjuist een sector waar een groot deel van het inkomen buitende
primaireproduktiemoetwordenverdiend.
Hoe de relaties ook zijn geregeld, er is sprake van een grote wederzijdse betrokkenheid en afhankelijkheid, getuige bijvoorbeeld het feit dat detotaleNederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie 44% van haar grondstoffen van de
Nederlandseland-entuinbouwbetrekt(MinisterieLNV, 1986).Methetoogopde
kwaliteitsbeheersing en de strijd om het behoud van een aandeel in de Europese
(ensomsookmondiale)consumentenmarkteneeneventueelaandeelineenmarkt
voor industriële grondstoffen3 zal die onderlinge betrokkenheid in de toekomst
alleenmaarsterkerkunnenworden.
7. Slotbeschouwing
Denaoorlogseperiode iser ééngeweest van zeergrote aanpassingen in destructuurvandeland-entuinbouwproduktie. Inhetvoorgaandeoverzicht zijn daarvan
alleenenkeleglobalelijnen geschetst.Erwassprakevaneendrastischevermindering van de ingezette arbeid en van het aantal bedrijven en tegelijkertijd vaneen
enorme produktiestijging, zowel op nationaal niveau als op het niveau van de
afzonderlijke bedrijven.Diestijgingvoltrokzichdoornieuwetechnischemogelijkheden op het gebied van de teelten, de mechanisatie en de inrichting van de
bedrijven endooreendaaropaansluitende schaalvergroting.
De agrarische sector vormde in dit opzicht geen uitzondering. De technischeconomische ontwikkelingen hebben ook andere bedrijfstakken ingrijpend beïnvloed, met grote gevolgen voor de daarin werkzame, al of niet zelfstandige beroepsbevolking.Ontwikkelingendiedeelsvergelijkbaar warenmetdieindelandbouw,dedenzichvoorinsectorenwaarhetkleinegezinsbedrijf indejaren vijftig
nogeenoverheersendepositieinnam,zoalsindedetailhandeleninmeerambachtelijkebedrijfstakken zoalsdebakkerijendeslagerij.Ookdaarmoestenzeervelen
hetbedrijf beëindigen,terwijldeoverblijvenden moesteninvesterenomhetbedrijf
te vergroten en te moderniseren. De bedrijfsgroottestructuur die daaruit in verschillendevandegenoemdebedrijfstakken ontstond,ismogelijk scheverdaninde
Zie debijdrage van HuttenenRuttenindeze bundel.
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landbouw, in die zin dat een beperkt aantal zeer grote bedrijven met meerdere
vestigingen het beeld zijn gaan bepalen. Een daar mogelijk enigszins mee samenhangend verschil is ook, dat de traditionele beroepskeuze in de andere bedrijfstakken een minder grote rol speelde dan in de land- en tuinbouw.
In de land- en tuinbouw heeft het gezinsbedrijf dan ook een in verhouding tot
andere sectoren dominerende positie behouden. Er zijn geen grootlandbouwbedrijven ontstaan à la het grootwinkelbedrijf, en er is geen industriële voedselproduktie vergelijkbaar met een broodfabriek tot ontwikkeling gekomen. Kennelijk
was het voor kapitaalkrachtige instellingen van buiten de sector niet aantrekkelijk
of haalbaar om deboerof tuinder, diegehecht was aan zijn beroepen zijn grond en
in doorsnee met een lage beloning genoegen nam, uit zijn positie te verdrijven.
Ook in ander opzicht bleef het gezinsbedrijf op de voorgrond staan. Er was
weliswaar sprake van een groeiende bijdrage van het loonwerk, maar in het algemeen namen vormen van horizontale vervlechting zoals intensieve samenwerkingsvormen en coöperaties een minder grote vlucht dan in het begin van de
beschouwde periode wel eens werd verwacht. De sociale nadelen van een kleinschalige organisatie met de daaruit voortvloeiende gebondenheid aan het bedrijf,
wogen kennelijk voor de betrokkenen minder zwaar dan de behoefte aan een als
"onafhankelijk" ervaren ondernemerschap.
In hoeverre dat ondernemerschap daadwerkelijk onafhankelijk is, staat ter
discussie. Van twee zijden is er sprake van een aanzienlijke bemoeienis met het
landbouwbedrijf. De overheid werkt er op in middels het markt- en prijsbeleid in
EG- verband en middels een toenemende nationale regelgeving met het oog op
natuur en milieu. Vanuit het bedrijfsleven is er een toenemende invloed vanwege
deeisen die aan het produkt worden gesteld en aan dewijze waarop dat produkt tot
stand komt. De invloed van deze krachten op de structuur van de primaire produktie isechter nog moeilijk aan te geven. Verwacht mag worden dat zeker de behoefte van handel en industrie aan controle op het produktieproces met het oog op
kwaliteit en assortiment nog zal toenemen. Daarbij zullen veelal ook eisen worden
gesteld aan de minimum-omvang van de produktie-eenheden. De behoefte aan
kwaliteitsbeheersing werkt specialisatie in de hand.
Er zijn dus krachten werkzaam die het kleine en weinig gespecialiseerde bedrijven moeilijker zullen maken voort te bestaan. Daarnaast neemt ook bij de
agrarische beroepsbevolking de behoefte toe aan arbeidsomstandigheden die vergelijkbaar zijn met die buiten de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld op het punt van
vrije dagen. Het is dan ook niet uitgesloten dat in de toekomst een deel van de
landbouw een aantal typische trekken van het gezinsbedrijf zal verliezen.Zowel de
schaal van de bedrijven zou kunnen toenemen (zoals in de glastuinbouw) als de
mate van vervlechting met andere bedrijven in de bedrijfskolom. Ongetwijfeld
zullen daarnaast echter ook in de komende decennia vele bedrijven blijven voortbestaan waarop arbeid en kapitaal overwegend door het gezin worden ingebracht,
en waar het beeld van een ten opzichte van het overige bedrijfsleven kleinschalige
en zelfstandige land- en tuinbouw blijft bestaan.
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BEDRIJFSRESULTATEN, INKOMENSVORMING
EN FINANCIERING IN DE NEDERLANDSE LANDBOUW
1946-1990
H. Droge, N.S.P. de Groot en K.J. Poppe1

1. Inleiding
Centraal in dezebijdrage staat debedrijfseconomische gang van zaken op de landentuinbouwbedrijven indena-oorlogseperiode.Bron voor diebeschrijving zijn de
bedrijfseconomische boekhoudingen die het LEI vanaf zijn oprichting in samenwerking met een groot aantal ondernemers heeft bijgehouden (Dijk, 1989). Daarmee wordt in de volgende paragrafen per bedrijfstype een beeld gegeven van
rentabiliteit, inkomensvorming en financiering over de periode 1945-1989. Overigens moet daar vooraf wel bij aangetekend worden dat het karakter van de boekhoudnetten in de loop der tijd nogal is veranderd, met als gevolg dat het in de
cijferreeksen hier en daar aan continuïteit ontbreekt. Zo was in dejaren vijftig het
boekhoudnet sterk gericht op de kostprijsberekening op basis van goed geleide
bedrijven ter ondersteuning van het nationale landbouwbeleid. Daarvoor werd een
aantal uitgangspunten vastgelegd, zoals het waarderen van onbetaalde gezinsarbeid
tegen CAO-loon en de kosten van het vermogen tegen rente of pacht (Honing,
1948; Poppe, 1988). In de winst- en verliesrekening leidden deze uitgangspunten
tot de kengetallen netto-overschot (later: netto-bedrijfsresultaat), opbrengsten per
f 100,-kosten en arbeidsopbrengstper ondernemer.
De aandacht voor inkomensvorming en financiering en voor de ontwikkeling
van de bruto-produktiviteit kwam pas in de jaren zestig. Daarmee ontstond onder
andere inzicht in het ondernemersinkomen (de beloning van de ondernemer voor
de inzet van eigen arbeid en vermogen), het gezinsinkomen uit bedrijf, en de uit
bedrijf en privé beschikbare eigen financieringsmiddelen.
Begin jaren zeventig werd daar, na afschaffing van de bedrijfskeuzecommissies
en onder invloed van de EG, de eis van representativiteit voor het gemiddelde
bedrijf in de verschillende bedrijfstypen aan toegevoegd. Voeg daarbij de wijzigingen die in de loop derjaren zijn aangebracht in definities, gebiedsindelingen
en bedrijfstypologie, en het zal duidelijk zijn dat reeksen met financiële cijfers
over zo'n lange periode met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden2.Bovendien gaathet steedsom gemiddelden en het gemiddelde is bovenal een
beschrijving voor bedrijven die de ontwikkelingen in de sector overleefd hebben.
1

De auteurs zijn ing. A.E.F. Bergshoeff en ir. A. Willemsen erkentelijk voor het samenstellen
vaneen aantal cijferreeksen.
2
Reëlebedragen inmonetaire reeksen zijn berekend doordenominalebedragen tedefleren met
een prijsindex voor de gezinsconsumptie met alsbasis 1980 = 100.Voor de vijfjaarlijkse naoorlogseperioden bedroeg deindex (1946-1950) 603,443,376,321,245, 168, 113, 89,86.
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Ook wordt, omdat de focus is gericht op langjarige ontwikkelingen, minder aandachtgeschonkenaandespreidinginresultatenenaanregionaleverschillen.Voor
een aantal bedrijven kunnen de ontwikkelingen dus minder gunstig zijn verlopen
dan het gemiddelde suggereert. Sommige sectoren hadden bovendien in dejaren
vijftig een heel ander karakter, bijvoorbeeld omdat ze nog in de kinderschoenen
stonden (zoalsdeslachtkuikenhouderij endepotplantenteelt).
2. Akkerbouwbedrijven
2.1 Rentabiliteit
Derentabiliteitindeakkerbouwheeft zichdeafgelopen vijfenveertigjaarinneerwaartserichtingontwikkeld (tabel 1).Van 130 guldenopbrengstenper 100gulden
kosten kort na de oorlog ging het, met incidentele oplevingen, bergafwaarts naar
ƒ 91,-indetweedehelft vandejarentachtig.Naastdezetrendmatigedalingishet
hogerentabiliteitsniveau in de jarenveertigenvijftig opvallend (figuur 1).
Indertijd was voor het inkomen van de akkerbouwer niet alleen de ingezette
arbeid maar ook de winstgevende exploitatie belangrijk. Op het nog arbeidsintensieveakkerbouwbedrijf bedroeghetaantaluren "handenarbeid" vandeondernemer circa 800perjaar. Hetpositieve netto-bedrijfsresultaat was dan ook inde
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Figuur 1 Opbrengsten als percentage van de kosten op akkerbouw- vollegrondsgroente- en
bloembollenbedrijven overdeperiode 1946-1988;Vijfjaarlijkse gemiddelden
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eerste plaats een beloning voor de bedrijfsleiding (managementwerkzaamheden)
van de akkerbouwer, die op de grotere bedrijven in drukke tijden zijn handen vol
had aan het leiding geven aan landarbeiders, paardenknechts en - al of niet tegen
akkoordloon - ingehuurde losse arbeid. Met de toenemende mechanisatie in de
zestiger jaren, welke nog werd aangemoedigd door de sterk stijgende arbeidskosten3 (zie Van den Bosch en Veerman 1980;Poppe, 1981),veranderde dit beeld.
De akkerbouwer zelf werd debelangrijkste leverancier van arbeidskracht. Ondanks
de dalende rentabiliteit kon de arbeidsopbrengst per ondernemer daardoor op peil
blijven. Terwijl het bedrijfsresultaat per ha terugliep van ƒ 1670,- (reëel, in guldens van 1980) in de tweede helft van dejaren veertig naar ƒ 950,- in de tweede
helft van de jaren zestig, bedroeg de reële arbeidsopbrengst per ondernemer in
beide perioden circa ƒ 65.000,-.
Tabel 1 Rentabiliteitsontwikkeling in de akkerbouw: Vijfjaarlijkse gemiddelden (pachtbasis)
van grotere bedrijven
Periode

Bedr.
om(ha)

Opbr.
per
ƒ 100,kosten

Netto-bedrijfsresultaat, gld/ha

Arbeidsopbrengst
per ondernemer

nominaal reëel
nominaal reëel

1946/47-1950/51
1951/52-1955/56
1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

35
34
34
38
45
48
50
56

130
129
112
115
116
122
105
103
91

277
355
191
282
386
671
195
145
-597

1670
1573
718
905
946
1127
220
129
-510

11,0
15,2
10,8
17,2
26,0
55,1
48,3
57,7
29,9

66,3
67,3
40,6
55,2
63,7
92,6
54,4
51,5
25,6

Vanaf het midden van de jaren zestig werd bedrijfsvergroting als strategie om
het inkomen oppeil tehouden belangrijker. Hetgemiddelde groterebedrijf, dat wil
zeggen met werkgelegenheid voor minimaal één man, groeide van nog geen 35 ha
in de vijftiger jaren naar bijna 60 ha anno 1990.Naast de bedrijfsvergroting droeg
in die periode vooral de intensivering van het grondgebruik bij aan het in stand
houden van het inkomen (Douma en Poppe, 1987). De afhankelijkheid van de
aardappelteelt nam sterk toe,zodat nu in sommige regio's dehelft vandeomzet uit
aardappelen komt. Ook zaaiuien, conservengroenten en opakkerbouwmatige wijze
geteelde groenten hebben in de loop der jaren een vaste plaats in het bouwplan
verworven. Inmiddels lijkt op veel bedrijven een verdere intensivering niet meer
tot de mogelijkheden te behoren.
Kortnadeoorlogbedroegendearbeidskostenpergewerkt uurnoggeengulden,tienjaar later2
gulden,in 19705 gulden en nu bijna 30gulden (Landbouwcijfers, diversejaren).
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Ondanks bedrijfsvergroting en intensivering stagneerde de arbeidsopbrengst in
dejaren zeventigentachtig.Dooruitstekende aardappelprijzen inhetmiddenvan
dejaren zeventig en in 1983/84 werd gemiddeld genomen een kostendekkende
exploitatie en een redelijk inkomen behaald, zij het niet meer van het vroegere
niveau.Recentelijk ishetpositievebedrijfsresultaat perhaomgeslagenineen fors
verlies:overdelaatstevierjaarƒ 600,-perha.Vooral deprijsdaling vangranen
enfabrieksaardappelen isdaarvoorverantwoordelijk naastincidenteellageaardappelprijzen in 1987/88.Vooralindemarktordeningsakkerbouw iseenherstructureringindejarennegentigonontkoombaar.
2.2 Gewassen
De kg-opbrengsten van de belangrijkste gewassen zijn in de loop derjaren aanzienlijk toegenomen, ook indien rekening gehouden wordt met het feit dat de
opbrengsten direct na de oorlog negatief beïnvloed zijn door de schaarste aan
kunstmeststoffen enlaterinhetZuidwesten doordewatersnoodramp.Wordende
tijdvakken 1951/55-1986/90vergeleken (tabel2)danblijkt datdekg-opbrengsten
perhavanwintertarweenconsumptie-aardappelen met70%forszijngestegen;bij
suikerbietenisdetoenameechtermindergroot(+25%).Terwijlbijdeconsumptieaardappelen destijging minof meerregelmatig overdeperiodeisverdeeld, heeft
zezichindetarwevooraltussen 1965en 1980 gemanifesteerd.
Tabel 2 Opbrengstontwikkeling van enkele akkerbouwgewassen: Vijfjaarlijkse gemiddelden
vangroterebedrijven
Periode

Fysiekeopbrengst
inton/ha
wintertarwe

1946/47-1950/51 3,91
1951/52-1955/56 4,43
1956/57-1960/61 4,69
1961/62-1965/66 4,84
1966/67-1970/71 4,98
1971/72-1975/76 5,61
1976/77-1980/81 6,31
1981/82-1985/86 7,41
1986/87-1989/90 7,59

Prijzen Produkten
ingld/100kg

cons.
aard.

suikert».

wintertarwe

cons.
aard.

24,4
28,3
25,0
30,3
35,4
39,2
39,8
45,1
48,2

41,8
44,9
43,9
41,9
50,0
49,4
51,6
54,7
56,1

21,80
25,60
28,50
33,30
36,00
40,90
48,70
53,20
45,30

7,20
10,60
10,70
14,00
13,00
19,80
21,90
25,40
19,30

suikert).

Brutoproduktiviteit
(%/jr)

39,20
45,80
53,70
63,70
68,00
92,80
105,80
119,60
115,20

4,8%
0,2%
2,9%
1,1%
2,7%

Deontwikkelingbijdeprijzen weerspiegeltinzekerezindiebijdekg-opbrengsten. Ten tijde van de omslag in de graanprijzen in de eerste helft van dejaren
tachtigwarendeprijzen vandedriebelangrijksteproduktennominaaldriekeerzo
hoog als net na de oorlog. Bij de arbeidsintensieve hakvruchten was de prijsstijging echtergroterdanbijdesterkingewasproduktiviteit gestegenwintertarwe.
Worden de marktordeningsgewassen wintertarwe en suikerbieten vergeleken,
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dan bleef de verhouding in geldopbrengsten per ha ongeveer één op twee: in de
eerste na-oorlogse jaren bedroegen de geldopbrengsten per ha voor wintertarwe
circa ƒ 850,- tegenover ƒ 1640,- voor suikerbieten. Aan het eind van de tachtiger
jaren wasdit (nominaal) toegenomen totƒ 3440,-respectievelijk ƒ 6460,-. Terwijl
bij granen de gewasproduktiviteit de grootste bijdrage leverde aan de stijgende
geldopbrengst per ha, was dat bij suikerbieten de prijsontwikkeling. Beide marktordeningsgewassen staan echter in de schaduw van de produktiewaarde-ontwikkeling bij de aardappelen. Produktiviteit en - mede door de afzet en de verwerking
tot aardappelprodukten tot stand gebrachte - prijsstijging zorgden er voor dat de
geldopbrengsten in dezelfde periode stegen van ƒ 1760,- tot ƒ 9300,-; daarbij die
van de suikerbieten ver achter zich latend. Naast deze ontwikkeling bij consumptie-aardappelen richtten de akkerbouwers zich op de kennisintensievere pootgoedteelt. Weliswaar liep het areaal daarvan sinds de tweede helft van dejaren vijftig
terug van 35.000 ha naar 20.000 ha rond 1970maar daarna breidde het, dankzij de
mogelijkheden inde markt, weer uit tot ruim 30.000ha.Almet alontwikkelden de
Nederlandse akkerbouwers zich tot de aardappeltelers van Europa.
De bruto-produktiviteit, die per bedrijf de hoeveelheid produkt per eenheid produktiemiddel weergeeft, is de laatste vijftien jaar tamelijk gelijkmatig gestegen
(tabel 2). Eind jaren zestig was de produktiviteitsverbetering relatief sterk onder
invloed van de gewasveredeling, een verdere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en de arbeidsbesparende mechanisering (Hoornweg, 1971). Gemiddeld
over de laatste vijfentwintig jaar bedroeg de produktiviteitsstijging 2,3%per jaar.
Dit betekende een daling van de kostprijzen; bedrijfsvergroting compenseerde de
daarmee gepaard gaande dalende marge.
2.3 Inkomensvorming enfinanciering
De inkomensontwikkeling (tabel 3) vertoont een sterke samenhang met de ontwikkeling van de rentabiliteit. De berekende vergoeding voor het eigen vermogen
dat de ondernemer in zijn bedrijf heeft geïnvesteerd is de laatste twintig jaar
opgelopen van tien- tot vijftienduizend gulden. Debeloning voor door meewerkende gezinsleden ingezette arbeid vertoonde eenzelfde ontwikkeling, met als gevolg
dat het belang van het bedrijfsvermogen en de gezinsinzet voor het gezinsinkomen
uit bedrijf fors is toegenomen, van minder dan ƒ 10.000,- tot ƒ 35.000,-. Terwijl
in de tweede helft van dejaren zestig de arbeidsopbrengst van de ondernemer nog
circa 75% uitmaakte van het gezinsinkomen uit bedrijf, was dit twintig jaar later
nog slechts circa45%.
Met uitzondering van de recentejaren heeft de akkerbouw weinig financieringsproblemen gekend: tussen 1970 en 1985 waren de uit het bedrijf beschikbaar
gekomen financieringsmiddelen vrijwel gelijk aan of hoger dan de bedrijfsinvesteringen. Bovendien was er sprake van vermogenswinsten uit herwaardering van de
activa. In de laatste periode bleven de beschikbare middelen achter bij de investeringen en daalde de solvabiliteit.
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Tabel 3Inkomensvorming enfinancieringinde akkerbouw: Vijfjaarlijkse gemiddelden vangroterebedrijven (xƒ 1000,-)
Periode

1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Ondernemersink.
perondernemer

Gezinsink u/b
per bedrijf

nominaal reëel

nominaal reëel

31,0
61,0
61,0
74,8
46,0

35,0
66,0
73,1
91,9
65,0

76,0
102,5
68,5
67,0
39,5

86,0
111,0
82,5
82,0
55,5

Eigen
Bedrijfsfinanc.
investe- middelen
reëel
reëel
75,5
58,0
63,5
48,0

48,5
59,5
50,0
51,5

3. Tuinbouwbedrijven indeopengrond
3.1 Rentabiliteit
De ontwikkeling van derentabiliteitin de opengrondstuinbouw loopt tussen de
sectoren sterk uiteen, maar is overal dalend (tabel 4).Gemiddeld over degehele
na-oorlogseperiode isderentabiliteit indebloembollenteelt ende boomkwekerij
positief. Vooral depositie vandebloembollenteelt isopvallend. Uitgezonderd de
periode 1986-1988 is de gemiddelde rentabiliteit over alle vijfjaarlijkse perioden
positief geweest.
In alle sectoren van de opengrondstuinbouw staat de rentabiliteit onder druk.
Vooralindevollegrondsgroenteteelt endefruitteelt isderentabiliteit tenopzichte
vandeperiodedirectnadeoorlogrelatiefsterkteruggevallen.Ondanksdedalende
rentabiliteitindebloembollenendeboomkwekerijzijndebedrijfsuitkomsten daar
nogrelatief goed.
De rentabiliteitspositie van zowel de vollegrondsgroentebedrijven als de fruitteeltbedrijven iszwak.Hetbetreftrelatiefarbeidsintensieve bedrijven endesectoren spelenopdeEuropeseafzetmarkt geendominerenderol.Degroenteteeltkampt
met een verzadigde markt en een bedrijfsstructuur die zich slechts ten dele heeft
aangepast aanderationalisatiemogelijkheden vandeproduktie.Opeengrootaantalbedrijven indezesectoriseenzoefficiënt mogelijke inzetvandeproduktiefactorenniethaalbaar,zodatproblemenzullenontstaan.Indevollegrondsgroentesector worden de resultaten sterk bepaald door ontwikkelingen in de omringende
landen.Aanvankelijk wasersprakevaneenbeperktinternationaal handelsverkeer:
deproduktenwerdenhoofdzakelijk inhetbinnenlandafgezet. Bijhetbeterbereikbaarwordenvandeinternationalemarkteniseensteedsgroterdeelvandeproduktiegeëxporteerd.Gelijktijdig werddeconcurrentieopdebinnenlandsemarktdoor
import groter. Vanuit een positie als "gatenvuller" bij tegenvallende oogsten en
een concurrentie die sterk op prijsstelling is gebaseerd, is de sector er voor de
meesteprodukten (nog)niet ingeslaagd eeneigen marktaandeel teveroveren.De
gerealiseerdeproduktiviteitsstijging isnagenoeggeheeldoorgegevenaandeconsument, zodat de reële prijs van de gewassen daalde. Figuur 2 laat dereëleprijs59
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Figuur 2 Reële prijsontwikkeling (ct/kg) van peen en spruitkool over de periode 1946-1988;
Vijfjaarlijkse gemiddelden (centen van 1980)

Tabel 4 Rentabiliteitsontwikkeling indetuinbouw in deopen grond: Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode

Opbrengst perƒ
volle- fruitgronds- teelt
groenten

1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1980-1985
1986-1988 (*)

115
108
109
98
102
95
86
82
77

114
127
104
77
89
83
91
81

(*) Boomkwekerij tot en met 1987.
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100,-kosten

Arbeidsopbrengst perondernemer (reëel,xƒ 1000,-)

bloem- boom- volle- fruitbollen kweke- gronds- teelt
groenterï
rij
103
113
109
113
101
102
105
102
98

147
121
111
96
90
108

17,9
25,4
23,5
37,5
36,2
29,1
25,8
10,1

38,1
28,7
10,0
18,1
8,6
31,7
6,2

bloem- boombollen kwekerij

36,0
47,6
37,2
30,2
40,2
52,0
51,5
47,2

38,9
29,2
44,1
55,4
40,6
34,7
69,7

ontwikkeling zien van twee grote vollegrondsgroentegewassen. Vanaf 1960daaldendereëleprijzen continu,metallegevolgenvandienvoorderentabiliteit.
Ook de rentabiliteitsontwikkeling in de fruitteelt wordt sterk bepaald door de
ontwikkelingen in de omringende landen. Dejaarlijkse prijsvorming van Nederlandsfruit issterk afhankelijk vandeomvangvandeEuropeseoogst.HetNederlandseaandeeldaarin iscirca7%.Naderelatief goederentabiliteit indeperiode
1946-1965 werden defruittelers geconfronteerd met een flinke daling.Delaatste
twintigjaar was geenkostendekkende exploitatie te realiseren. Toenemendeconcurrentie binnen West-Europa, met name de sterke toename van de produktie in
Frankrijk indejarenzestigenzeventigleiddetotprijsbederf opdeeuropesemarkt
(Concurrentiepositie, 1974),eenslechtebedrijfsstructuur eneenteeenzijdigassortiment hadden tot gevolgdat deopbrengstontwikkeling achterbleef bij de stijging
vandeproduktiekosten.Dereëleveilingprijs vanappelenwasindeperiode19461950nogcirca 1,50perkg;indeperiode 1980-1988washijgedaaldtotongeveer
0,70perkg.Binnendesectorwassprakevaneengrotesanering.Hetareaalfruit is
ingekrompen van bijna 69.000 hectare in 1950tot ruim 22.000 hectare in 1988.
DoorrooiregelingenisindezeperiodeeengrootdeelvanhetNederlandseproduktieareaal weggesaneerd. Het in het begin van de tachtiger jaren ingezette programma voor de vernieuwing van de fruitopstanden zal de fruitteelt uit het dal
moeten halen waarbij opnieuw gewaakt zalmoeten worden voor een te eenzijdig
sortiment. De versneld ingezette rooi- en plantactiviteiten hebben al geleid tot
relatief jonge plantopstanden die qua produktieniveau tot de beste van Europa
behoren.
De boomkwekerij- en bloembollensector behaalden relatief goede resultaten.
Beide sectorenhebbenkunnenprofiteren vandetoegenomen welvaart.Welzorgden de verslechterde economische omstandigheden en de daaruit voortvloeiende
terugval in de vraag naar boomkwekerijprodukten voor openbare groenvoorzieningen,vooreensterketerugvalinrentabiliteitinhetmiddenvandejarenzeventig
enhetbeginvandejarentachtig.
Ook in deze twee sectoren is er een voortgaande teeltrationalisatie die heeft
geleid tot minder, maar steeds grotere, bedrijven. Mede door de relatief goede
bedrijfsresultaten isdetoenamevanhetareaalgroot.Deoppervlakteboomkwekerijgewassen nam toe van 2900 hectare in 1946 naar 7800 hectare in 1988;het
bloembollenareaalgroeideindezelfde periodevan6400hectarenaar 16400hectare.
NadeTweedeWereldoorlog werddoormiddelvanteeltvergunningen degroei
vanhet areaalbeheerstenafgestemd opdeafzetmogelijkheden. Voordesierteeltsector heeft dit stelsel langer gewerkt dan voor de groente- en fruitteelt. Na het
vervallenvanhetvergunningenstelsel isdegroeimeerbepaalddoorrentabiliteitsontwikkelingen. Doordeschoksgewijze groei vanhet areaal warenvraagenaanbodnietaltijd inevenwichtwaardoordeprijzenregelmatigonderdrukkwamente
staan.
Dearbeidsopbrengst isindeopengrondstuinbouw invergelijking metdearbeids61

kosten van de CAO niet hoog. In de fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt is het
uiteindelijke verdiende uurloon beduidend lager dan de CAO-tarieven voor werknemers. Ook in de bloembollenteelt en boomkwekerij wordt de arbeidsinzet op
jaarbasis nauwelijks beter beloond dan die van een werknemer.
Indeopengrondstuinbouw heeft zicheen sterkegroei van de bedrijfsoppervlakte
voorgedaan (tabel 5).Gelijktijdig met deze groei is ook het grondgebruik geïntensiveerd. In de fruitteelt, de boomkwekerij en de bloembollensector is door hogere
plantdichtheden de produktie per hectare sterk opgevoerd (Schupper, 1971). In de
vollegrondsgroenteteelt is de groei mede gerealiseerd door produktievere rassen,
verlenging van de teeltperiode en gewassen die steeds meer inzet vragen gedurende groei, oogst en verwerking (asperges, witlof, etc.) De echte extensieve gewassen worden steeds meer door akkerbouwbedrijven geteeld (contractteelt).
In alle sectoren is de bedrijfsoppervlakte meer dan verdubbeld. Afgezien van de
fruitteelt is er vooral de laatste twintig jaar een sterke toename. De druk op de
bedrijfsresultaten in samenhang met toegenomen mechanisatiemogelijkheden lag
hieraan ten grondslag. In de fruitteelt heeft de groei in belangrijke mate al in de
jaren vijftig plaats gevonden, toen deze sector is overgeschakeld van weinig gespecialiseerde bedrijven en een grote vermenging met andere bedrijfstypen naar
zeer gespecialiseerde bedrijven.

Tabel 5 Ontwikkeling van de produktieomvang in de tuinbouw in de open grond: Vijfjaarlijkse
gemiddelden vanoppervlakte perbedrijf (ha)enreële geldopbrengsten (x 1000gulden perhectare)
Periode

1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980 (*)
1981-1985
1986-1988

Vollegrondsgroenten

Fruitteelt

Bloembollenteelt

Boomkwekerij
opp.

opbr.
/ha

0,65
0,65
0,65
0,76
1,52
2,59
2,71

121,4
146,4
183,9
190,6
129,2
68,7
93,8

opp.

opbr.
/ha

opp.

opbr.
/ha

opp.

opbr.
/ha

3,1
3,1
3,1
3,6
4,7
5,3
6,6
7,7
7,6

18,0
18,3
28,7
30,3
30,4
27,2
23,9
22,6
26,9

3,9

23,0

7,2
7,0
8,0
8,8
9,7
10,4
9,8

14,6
16,3
9,2
19,6
19,3
22,6
21,2

2,6
2,2
1,7
2,0
2,4
4,2
6,4
9,1
9,1

60,1
71,9
90,0
76,8
68,4
49,1
47,0
44,4
59,0

(*) Boomkwekerij vanaf 1976inclusief deextensieveteelten inNoord-Brabant (Zunderte.o.)en
Limburg.

Om te komen tot kostprijsverlaging is voor een groot aantal bedrijven een verderegroei inbedrijfsomvang noodzakelijk, ook alzijn demogelijkheden daartoe in
een aantal gebieden beperkt. Indeoorspronkelijke teeltgebieden, zoalsBoskoop en
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omgeving, de Zuidelijke bollenstreek, Breda en omstreken en Zeeland zijn de
bedrijven relatief klein en maken structurele belemmeringen een verdere groei
moeilijk realiseerbaar.
Deontwikkeling van degeldopbrengsten perhectare (tabel 5)geeft aandatde
sterk gestegen fysieke produktie per hectare zich maar ten dele heeft vertaald in
structureelhogerereëlegeldopbrengsten.Dereëlekostprijsdaling tengevolgevan
de toegenomen produktiviteit is nagenoeg geheel doorgegeven aan de volgende
schakels in de produktiekolom en uiteindelijk aan de consument. Zo nam in de
fruitteelt deproduktietoevancirca 15.000kgperhectare indebeginjaren vijftig
tot27.000kgindejarentachtig,terwijl dereëlegeldopbrengstperhectaretezelfdertijd ongeveergelijkbleef.
3.2Arbeiden kapitaal
Voor de bedrijfsvergroting en de intensivering van de produktie is zowel de arbeids- als dekapitaalsinzet verhoogd. Verhoudingsgewijs is echter meerkapitaal
ingezet dan arbeid, want ondanks deintensivering van deteelt is de arbeidsinzet
perhectaresterkafgenomen (LEI, 1965)(tabel6).Naastdemechaniseringvanhet
produktieproces (bijvoorbeeld demechanisatie vanrooi-enplantactiviteiten inde
bloembollen)leiddeookeenverbetering indeteeltwijze (bijvoorbeeld inde fruitteeltdeveranderinginboomvorm:vanhoogstamviastruikvormnaarlaagstam)tot
eenlagerearbeidsbehoefte. Deinzetvangezinsarbeidisinallesectorendebelangrijkstearbeidsbron, aangevuld met losse arbeid in piekperioden. Vaste arbeidskrachten zijn in de loop van de tijd in belangrijke mate "weggerationaliseerd",
zoals ook naar voren komt in de bijdrage van Van der Giessen en Spierings aan
dezebundel.
Tabel6Arbeidsinzet inurenperhectareindegrondgebondenproduktie
Jaar
1955
1960
1965
1970
1975
1980(*)
1988

Akkerbouw Vollegronds- Fruitteelt
groenten

175
135
100
76
60

2250
2000
1700
1050
900
800
800

1120
700
620
500
570
560
550

Bloembol- Boomkwelenteelt
kerij
6000
4100
3000
2100
1100
850
800

Melkvee

6900
6200
6300
4400
2000
1750

275
235
200
165
126

(*) Boomkwekerijvanaf 1975inclusief deextensieveteelteninNoord-BrabantenLimburg.

De verschuiving van de inzet van arbeid naar die van kapitaal komt ook tot
uiting in de gemiddeldejaarkosten van beide factoren, waarbij de kapitaalkosten
(rente, afschrijving en onderhoud), aan belang winnen (tabel 7). De verhouding
verandert echter niet zo drastisch als de arbeidsinzet zelf omdat de factor arbeid
pereenheidindeonderzochteperiodeaanmerkelijk snellerinprijsisgestegendan
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de factor kapitaal. Gerekend in constante prijzen zou het aandeel van kapitaal dan
ook nog sterker zijn gestegen.
Tabel 7 Kapitaalkosten in procenten van de totale kosten van arbeid en kapitaal in de grondgebonden produktie
Periode

1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1985-1988

Akkerbouw (*)

40
38
38
41
42

Vollegrondsgroenten

Fruitteelt

Bloembollenteelt

13
19
19
19
20
24
29
30
30

26

20
24
26
28
33
37
44
48
44

32
37
39
44
49
47
46

Boomkwekerij

Melkvee (*)

25
22
22
27
33
36
32

25
27
28
31
32

(*) Grond oppachtbasis.

3.3Inkomensvorming enfinanciering
De afhankelijkheid van de markt weerspiegelt zich sterk in het ondernemersinkomen. Alleen in de bloembollenteelt en de boomkwekerij is men er in geslaagd,
door onder meer mechanisatie en bedrijfsvergroting, het reële ondernemersinkomen stabiel te houden of licht te laten stijgen.
Tabel 8 Ondernemersinkomen per ondernemer in de tuinbouw in de open grond (reëel x
ƒ 1000,-) (*)
Periode

Vollegrondsgroenten

1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1989

22,6
29,1
27,6
42,8
43,2
36,4
34,6
22,3

Fruitteelt

42,7
31,8
14,4
33,6
29,1
50,9
21,8

Bloembollenteelt
45,9
54,5
48,4
44,5
56,3
69,5
75,0
73,3

Boomkwekerij

44,9
33,0
50,4
67,8
56,7
53,6
89,0

*)Vijfjaarlijkse gemiddelden.

De solvabiliteit is in de opengrondstuinbouw relatief hoog; circa 75 à 80% van
het vermogen is eigen vermogen. De grond is daarbij het belangrijkste produktiemiddel waarvoor, gegeven hetpermanente karakter, het ontbreken van afschrijvin64

genenhetlagerendement,slechtsinbeperktematevreemdvermogenkanworden
aangetrokken (Aukema, 1981).Hetpercentagekomtdanookovereenmetdatwat
indeakkerbouwgebruikelijk is.
Deverhoudingtussendevrijgekomen eigenmiddelenperbedrijf endebedrijfsinvesteringen(tabel9)laatziendatdebedrijfsinvesteringen overwegendmeteigen
middelengefinancierd kondenworden.Eenuitzonderinghieropvormendebloembollenbedrijven. In deze sector was voor de sterke groei van de bedrijfsomvang
relatief meervreemdvermogennodig.Mededoordewaardestijging vandegrond
veranderdedesolvabiliteitechter nauwelijks.
Tabel9 Financiering indetuinbouw inde opengrond(xƒ 1000,-):Vijfjaarlijkse gemiddelden
vaneigenfinancieringsmiddelen enbedrijfsinvesteringen perbedrijf (reëel)
Periode

1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1988

VoUegrondsgroenten

Fruitteelt

Bloembollenteelt

Boomkwekerij

eig.
mid.

bedr.
inv.

eig.
mid.

bedr.
inv.

eig.
mid.

bedr.
inv.

eig.
mid.

bedr.
mv.

29,1
33,7
34,2
31,1

19,3
29,8
25,1
37,4

56,8
42,7
65,1
48,0

25,9
42,1
54,4
69,1

43,0
71,6
95,1
101,7

45,3
80,2
74,6
114,7

25,8
31,9
32,1
60,0

20,1
26,0
21,8
43,6

4.Glastuinbouwbedrijven enchampignonbedrijven
4.1 Rentabiliteit
De rentabiliteit in de glastuinbouw en de champignonteelt is in de na-oorlogse
decenniaaansterkeschommelingen onderhevig geweestzoalsblijkt uittabel10.
Doordetoenemendewelvaart,hetsteedsverderopengaanvandegrenzen,maar
ook door de produktiebeheersende maatregelen in Nederland (het zogenaamde
teeltrechtindesierteeltsector)warenderesultatenindeglastuinbouwvooralinde
periodetot 1965zondermeergoedtenoemen (DeHaan, 1985).Nadezeperiode
vanzeergoederesultatenisduidelijk sprakevaneenafnemende winstgevendheid.
Dit is het eerst waarneembaar op de glasgroentebedrijven. Aan het eind van de
jarenzestigtreedtopdevoorNederlandbelangrijkste afzetmarkt, West-Duitsland,
eenmarktverzadiging opterwijl langzaammaarzekerdeconcurrentievandeteelt
onder glas en plastic uit de mediterrane landen toeneemt (Meyaard, 1981).De
afnemende rentabiliteit isvoorveelglasgroentetelers aanleiding geweest omover
te schakelen naar snijbloemen onderglas.Dezeoverschakeling, die gepaard ging
met een forse uitbreiding van het areaal snijbloemen, heeft ook de uitkomsten in
dezesectoronderdrukgezet.
Ookwerddeglastuinbouw geconfronteerd meteen snelle stijging vandeenergieprijzen. Alsgevolg van deenergiecrisis steeg degasprijs vancirca 8centper
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m3 in 1970naar meer dan 46 cent in 1984.De marges in deze sector liepen mede
daardoor snel terug. De sterke stijging van de gasprijs leidde - in combinatie met
de snelle produktiegroei die de afzetgroei overtrof - tot een lagere rentabiliteit. De
daling van de energieprijs in dejaren tachtig tot circa 20 cent per m3 in 1989 gaf
de bedrijven tenslotte weer enige ruimte.
Vanaf hetbegin vandejarenzeventigmaaktdeteeltvanpot-enperkplanten een
steeds belangrijker deel uit van de glastuinbouw. Ondanks de snelle uitbreiding
van deproduktie - het areaal steeg van circa 200 hectare beginjaren zeventig naar
ruim 1100 hectare in 1989 - worden de kosten nog volledig gedekt door de opbrengsten. Een zeer sterke teeltrationalisering (mechanisering, teeltplanning, ruimtebenutting, bedrijfsinrichting, etc.) en groeiende afzetmarkten hebben hier zeker
aan bijgedragen.
De sterke uitbreiding van het areaal groenten en bloemisterijgewassen onder
glas, van circa 2000 hectare in 1946 naar ongeveer 9500 hectare in 1988, is gepaard gegaan met een afnemende winstgevendheid.
Tabel 10Rentabiliteitsontwikkeling indeglastuinbouw enchampignonteelt; Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode

Opbrengst per ƒ

groenten

bloemen

(*)
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1980-1985
1986-1989

101
109
116
115
103
98
94
93
100

100
113
133
130
112
103
92
94
97

100,- kosten

potplanten

107
103
101
104

champignons

89
100
92
92

Arbeidsopbrengst per ondernemer (reëel, \f 1000 -)
groenten

bloemen

34,1
40,9
36,2
48,3
40,8
38,6
30,9
29,2
58,7

30,8
37,1
47,6
59,1
50,4
49,6
20,0
36,4
52,0

potplanten

chamPig
nons

53,0
56,4
55,1
68,0

16,8
47,3
29,4
21,8

(*) Tot 1973inclusief potplanten.

De resultaten in de champignonsector zijn de laatste twintig jaar onvoldoende
geweest om allekosten te dekken. Uitgezonderd deperiode 1976-1980 is de rentabiliteit negatief. Een en ander is het gevolg van een sterke concurrentie met andere
produktielanden, binnen en buiten Europa, waarbij de kwaliteit van het produkt de
Nederlandse positie niet altijd ten goede kwam. De mechanisering van de oogst is
soms ten koste gegaan van de kwaliteit van het produkt. Het herstel van de laatste
jaren is mede het gevolg van het wegvallen van een deel van de export uit ZuidOost Azië. Taiwan lijkt door zowel door een slecht produkt als door een relatief
zeer dure munt af te moeten haken als belangrijke producent. De produktie in
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Chinablijft afhankelijk vanweersinvloeden(teeltindeopenlucht)maarzalsamen
metdievananderelageloonlandeninditgebiedeenbepalendefactorblijvenvoor
derentabiliteitsontwikkeling opdeNederlandse champignonbedrijven.
Hetdoordeondernemerbehaaldeinkomenuitarbeid,dearbeidsopbrengst,isin
.deperiode 1946-1985inreëletermengemetenvrijconstantgebleven.Ondanksde
wisselenderesultaten vanjaartotjaar latendevijfjaarsgemiddelden voordeglastuinbouweenrelatief stabielbeeldzien.Delaatsteperiodeisereenstijgingtezien,
maaralsgevolgvandesterkegroeivanhetareaal,zekerinde bloemisterijsector,
staat de rentabiliteit recentelijk weer onder druk. De laatste twintig jaar is de
arbeidsopbrengst perondernemerveelalnauwelijks hogerdanhetCAO-loonvoor
werknemers indetuinbouw. Een uitzondering inpositieve zin vormt depotplantensector. Dechampignonsector daarentegen laat een structureel te lage beloning
vandearbeidzien.
Bij de teelt van tuinbouwprodukten onder glas is voortdurend sprake van een
intensiveringvanhetproduktieproces.Gestartwerdmetteeltverlenging,overschakeling vankoudenlichtverwarmdglasnaarverwarmdglas,meerplantenperm2
eneenvoortgaande specialisatie. Vervolgens worden naast een sterkeverbetering
vandekassen allerleinieuwetechnieken enproduktievere rassentoegepast.Zois
is debedrijfsvoering sterk verbeterd (onder andere automatische klimaatregeling)
en zijn nieuwe technieken geïntroduceerd of staan die op het punt te worden
geïntroduceerd (onder andere substraatteelt, recirculatie). Ook zijn produktievere
rassen en sortimentsveranderingen doorgevoerd en heeft een overschakeling naar
"luxere" produkten plaats gehad. Mede als gevolg van debeterebeheersingvan
hetproduktieprocesisdefysieke produktieperm2sterktoegenomen.Zogingende
tomatenvancirca8kgperm2in 1950(incombinatiemetvoor/nateeltvanbijvoorbeeldsla)naarmeerdan41kgin 1989(jaarrondteelt). Bijdechrysantenteelt isde
produktie van 85 stuks per m2 in 1972 opgevoerd naar 143 stuks in 1988;van
gerbera'skwamener67stuksvaneenvierkantemeterin 1972tegen 133in1988.
Deverwachting isdat demogelijkheden voordeverhoging van deproduktieper
m2nognietzijnuitgeput.Infiguur 3isdereëleprijsontwikkeling vantweebelangrijke glasgroentegewassen weergegeven.
Hetareaalgroentenonderglasisindeafgelopen 45jaarmeerdanverdubbeld:
van 1883hectare in 1946naar4432 hectare in 1988.Deveilingaanvoer vanbepaaldegewassen,zoalskomkommerentomaat,isechterindezelfde periodemeer
danvertienvoudigd; vanrespectievelijk 23en49miljoen kgin 1946naar 355en
539miljoenkgin 1988.Zoweldeuitbreidingvanhetareaalalsdeverdringingvan
andere gewassen (bijvoorbeeld sla) en de zeer sterke produktieverhoging perm2
zijn hierdebetaangeweest.
Destijging vandereëlegeldopbrengstenperm2isachtergeblevenbijdievande
fysieke produktie per m2 (tabel 11) als gevolg van het teruglopen van dereële
prijzenpereenheidprodukt.Dezedalingvandereëleprijzenleiddeslechtsgedeeltelijk toteendalingvanderentabiliteitdoordatdebruto-produktiviteit pereenheid
produkt,detoenamevandeproduktie bij eengelijkblijvende hoeveelheidkosten,
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et/kg
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

o'
46/50

51/55

56/60

61/65

Prijstomaatct/kg

66/70

71/75

76/80

81/85

86/88

Prijskomkommerset/kg

Figuur 3 Reële prijsontwikkeling (ct/kg) van tomaten en komkommers over de periode 19461989;Vijfjaarlijkse gemiddelden (centen van 1980)

Tabel 11Ontwikkeling van de produktieomvang in de glastuinbouw en champignonteelt: Vijfjaarlijkse gemiddelden van oppervlakte per bedrijf (m2)en reële geldopbrengsten in guldensper
m2
Periode

1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1975-1980
1981-1985
1986-1989

Groenten

Bloemen (a)

opp.

opbr.
/m2

opp.

opbr.
/m2

5700
6200
7200
8000
8500
9200
10000

28
32
34
36
37
42
52

2300
2800
3500
6200
8200
8500
8800

50
53
56
58
54
58
61

Potplanten
opp.

opbr.
An2

opp.
(b)

opbr.
/m2

2500
4700
6300
8000

72
93
91
100

930
975
1120
1270

274
313
286
274

(a) Bloemen tot 1970inclusief potplanten; (b)Jaar-vierkantemeters.
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Champignons

sterk toenam. Daardoor koneen daling van de (reële)kostprijs vandeprodukten
wordengerealiseerd.
Ookin dechampignonsector was ereen sterke teeltintensivering. Doormiddel
vanondermeerteeltduurverkorting,deintroductievandoorgroeidecompostenhet
mechanisch oogsten isdeproduktieperm2perjaartoegenomen totmeerdan 120
kg.
Intabel 12zijn dezegemiddeldebrutoproduktiviteitsstijgingen overdeperiode
1970-1988weergegeven.
Tabel 12 Ontwikkeling van de bruto-produktiviteit per eenheid produkt over de periode 19701988 voor de glastuinbouw en de champignonteelt: Vijfjaars gemiddelde percentages perjaar
Periode

Groenten

Bloemen

Potplanten

5
4
4
3

5
1
5
1

7
4
5
3

1970-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1988

Champignons

4
7
4

42 Arbeid en kapitaal
De bedrijfsgroei en intensivering is met meer kapitaalinzet dan arbeidsinzet gepaard gegaan. Hoewel de verhouding tussen de kosten van kapitaal (rente, afschrijvingen onderhoud van deactiva)en dekosten van arbeid indeloopvande
jaren relatief stabiel is gebleven, is de hoeveelheid ingezette arbeid ten opzichte
van de kapitaalsinzet afgenomen. Doordat echter de prijs van arbeid sneller is
gestegendandievankapitaalgoederen (voornamelijk glasopstandeneninstallaties)
isdeverhoudingingeldgemetenrelatief weinigveranderd (tabel 13).Indeperiode 1960-1989 stegen de arbeidslonen volgens CAO met bijna een factor tien,
Tabel 13 Kapitaalkosten in procenten van de totale kosten van arbeid en kapitaal en het geïnvesteerd vermogen in reële guldens per m2: Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode

Groenten

Bloemen

Potplanten

Champignons

%ka- geïnv. % ka- geïnv. % ka- geïnv. %ka- geïnv.
pitaal- vermo- pitaal- vermo- pitaal- vermo- pitaal- vermokosten gen/m2 kosten gen/m2 kosten gen/m2 kosten gen/m2

1956-1960
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1985-1989

39
46
44
45
42
40

619
642
617
719
564
646

32
39
42
48
46
44

1477(*)
1332(*)

868
925
735
805

27
35
40
40

1160

998
896
1020

36
34
36
37

326
337
296
301

(*) Gevolg van de relatief dure kassen die in deze periode in Aalsmeer werden gebouwd, de
zogenaamde breedkappers en de intensieve teelt van potplanten en rozen in het gebied.
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terwijl de kosten van de investeringen slechts met een factor drie toenamen.
De afname van de arbeidsinzet kan gemeten worden aan de ontwikkeling van de
hoeveelheid gewerkte uren per m2. In de glasgroenteteelt is dat aantal gedaald van
1,9 in 1956 tot 0,8 in 1988. Daarmee werd een enorme verhoging van de arbeidsproduktiviteit gerealiseerd. Zo steeg in de tomatenteelt deproduktie per arbeidsuur
van 7 kg in 1955 naar meer dan 45 kg in 1988. In de snijbloementeelt daalde de
arbeidsinzet van 3 uur per m2 in 1956naar 0,9 uur in 1988.De arbeidsinzet bij de
potplanten en champignons daalde van respectievelijk 2,7 en 8,5 uur per m2 in
1973naar 1,4 en 5,3 uur in 1988.
4.3 Inkomensvorming enfinanciering
De stabiliteit van het ondernemersinkomen (tabel 14)is inbelangrijke mate bereikt
door een groei van debedrijfsgrootte. Doordedalende marges liep deinkomenscapaciteit per oppervlakte-eenheid steeds verder terug. Vooral in de periode 19741980, waarin de glastuinbouw geconfronteerd wordt met hoge gasprijzen en hoge
rentetarieven, zijn de marges snel afgenomen (figuur 4).
Tabel 14 Ondernemersinkomen per ondernemer in de glastuinbouw en champignonteelt: Vijfjaarlijkse gemiddelden van de reële arbeidsopbrengst en reëel ondernemersinkomen per ondernemer, in guldens
Periode
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1989

Groenten

Bloemen

Potplanten

Champignons

42,2
50,1
45,4
58,2
53,6
55,6
41,1
37,3
67,8

38,0
43,2
56,8
68,9
61,7
63,4
30,4
42,9
64,1

62,0
60,8
57,8
78,8

27,1
54,6
33,9
29,1

Zodaalde opdebloemenbedrijven het ondernemersinkomen per m2van circa 18
gulden eindjaren zestig naar 7gulden in 1988;op de potplantenbedrijven ging het
van ongeveer 25 gulden in 1974 naar 10gulden in 1988.
De toenemende bedrijfsomvang en de intensivering van het produktieproces,
waarmee de smallere marges per oppervlakte-eenheid werden gecompenseerd,
leidden per bedrijf tot hogere investeringen. Enerzijds was dat ten behoeve van de
uitbreiding en de verbetering van het produktie-apparaat, terwijl anderzijds de
vervanging van produktiemiddelen steeds belangrijker is geworden. De afschrijvingen en besparingen per bedrijf zijn veelal voldoende geweest om er voor te
zorgen dat de solvabiliteit niet sterk daalde (tabel 15).
In dejaren zeventig was ereen sterke groei van de bedrijfsomvang en intensivering van de produktie, die met veel vreemd vermogen werd gefinancierd. In deze
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Figuur 4 Verloop van het reële ondernemersinkomen op snijbloemenbedrijven, 1945-1990
(guldens van1980)

Tabel 15 Financiering in de glastuinbouw en champignonteelt: Vijfjaarlijkse gemiddelden van
eigenfinancieringsmiddelen enbedrijfsinvesteringen perbedrijf(reëelxƒ 1000)
Periode

1970-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1988

Groenten

Bloemen

Potplanten

Champignons

eig.
mid.

bedr.
inv.

eig.
mid.

bedr.
inv.

eig.
mid.

bedr.
inv.

eig.
mid.

bedr.
inv.

60,1
51,7
51,7
113,1

54,1
74,9
53,9
64,3

89,0
77,5
84,0
125,2

100,0
131,1
70,2
79,9

21,9
58,3
85,9
145,7

69,0
96,9
67,0
120,4

41,0
57,0
44,8
34,4

16,2
61,8
34,9
34,1

periodedaaldedesolvabiliteit. Indejarentachtigvallenmededoorde afnemende
resultaten de investeringen terug en neemt de leeftijd van het produktie-apparaat
toe. Desolvabiliteit daarentegen stijgt iets doordat per saldomeer wordt afgelost
danbijgeleend. Degoedebedrijfsresultaten diedelaatstejarenzijnbehaaldhebben
echter weer een golf van investeringen opgewekt, zowel in vervanging van oude
glasopstanden als ook in een forse uitbreiding van het areaal. De investeringen
bewegenzichin 1989weerophetniveauvanheteindvandejarenzeventig.
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5. Melkveehouderijbedrijven
5.1 Rentabiliteit
Hoewel ook in de melkveehouderij de rentabiliteit de afgelopen vijfenveertig jaar
op een lager niveau terecht is gekomen, is er in het laatste decennium een goed
herstel. Tot het begin van de jaren zestig was het bedrijfsresultaat in de melkveehouderij positief (tabel 16). De 3300 uur "handenarbeid" die de melkveehouder perjaar in zijn bedrijf stak, werden daarmee boven het CAO-loon beloond. In
de jaren zestig schommelde de opbrengsten/kostenverhouding rond de 100; mede
onder invloed van de doorstijgende CAO-lonen die als basis voor de loonkostenberekening worden gebruikt, daalde zeindejaren zeventig tot90(gulden opbrengsten per ƒ 100,- kosten) (figuur 5). De reële arbeidsopbrengst per ondernemer
bevond zich eindjaren zeventig op het niveau van twintigjaar eerder. Produktiviteitsverhoging en een sterke toename van de melkopbrengsten per ha hebben wel
de produktie sterk gestimuleerd, maar de rentabiliteit van de produktie niet verbeterd. De quotering heeft daarin echter verandering gebracht. Sinds het begin van
de jaren tachtig is de rentabiliteit zelfs zodanig verbeterd dat er de laatste jaren
weer sprake was van een kostendekkende produktie. Gunstige bijkomstigheid was
dat het aantal uren uitvoerende arbeid in de loop der tijd met een kwart kon dalen,
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71/75
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Figuur5Opbrengstenalspercentagevandekostenopmelkveehouderijbedrijven overdeperiode
1946/47-1989/90;Vijfjaarlijkse gemiddelden
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Tabel 16 Rentabiliteitsontwikkeling en inkomensvorming in de melkveehouderij: Vijfjaarlijkse
gemiddelden (pachtbasis)vangroterebedrijven
Periode

1946/47-1950/51
1951/52-1955/56
1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Opbrengst
per
ƒ 100,kosten

119
UI
109
98
100
96
90
92
97

Arbeidsopbrengstper
ondernemer
xf 1000,-

Ondememersin- Gezinsinkomen
komen peronuitbedrijf
dernemer
xf 1000,xf 1000,-

nomi- reëel
naai

nominaal

reëel

nominaal

reëel

6,7
6,8
9,8
8,9
15,1
25,7
28,3
38,9
59,8

18,0
36,0
38,4
51,6
77,0

44,0
60,5
43,0
46,0
66,0

24,0
51,0
62,7
77,1
110,0

59,0
85,5
70,5
69,0
94,0

40,4
30,1
36,8
28,6
37,0
43,2
31,9
34,7
51,1

tot 2600 uur per ondernemer perjaar in de tachtiger jaren. Daar stond wel een
toename van de managementwerkzaamheden tegenover (Poppe, 1988).Toekomstige technologische ontwikkelingen, zoals de melkrobot, kunnen mogelijk een
verderedalingvandearbeidsinzet bewerkstelligen.
5.2 Melkproduktie
Demelkveehouderij isindena-oorlogseperiode ingrijpend veranderd (tabel 17).
Demelkproduktie perkoenam sterktoe,van 3870kgindena-oorlogsejarentot
6500kganno 1990.Veeverbetering,inclusief deintroductievanAmerikaansHolstein-Friesianbloed,eneenuitgebalanceerdeveevoedinglagendaaraantengrondslag.Hetgrootstedeelvandezestijging vondna 1960plaats.
Tegelijkertijd groeide de veebezetting per hectare,zodat de melkproduktie per
hectare sterk steeg. Vooral de beschikbaarheid van relatief goedkoop krachtvoer
maakte deze intensivering aantrekkelijk. Ook een groter verbruik van stikstof en
verbeteringeninhetgraslandbeheerenderuwvoederwinningdroegenaandeintensivering bij. De modernisering in de ruwvoederwinning werd mogelijk gemaakt
door verdergaande mechanisatie en gewasveredeling, hetgeen tot uiting kwamin
een verschuiving van hooien naar kuilen en in de spectaculaire introductie van
snijmais, welke in de jaren zeventig in korte tijd 140.000 ha zandgronden een
volledig ander aanzien gaf. In de jaren tachtig steeg het snijmaisareaal naar
200.000ha.
Almetalsteegtussenheteindvandejarenveertigenhetmiddenvandejaren
zestig de melkproduktie per hectare van 4500kg tot 6000kg.In het even lange
daaropvolgendetijdvak vondvervolgenseenverdubbelingplaats.Overdegehele
periode steeg de fysieke produktie met 170%per hectare, hetgeen aanmerkelijk
meerisdanindeakkerbouw (+70%voordeintabel2genoemdegewassen).
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Tabel 17 Ontwikkelingen in de melkveehouderij: Vijfjaarlijkse gemiddelden (pachtbasis) van
grotere bedrijven
Periode

Cultuurgrond/
bedrijf
(ha)

Melk per
koe (kg)

Melk per
ha (kg)

Opbr.prijs
(gld/
100 kg)

Kostprijs
(*) (gld/
100 kg)

1946/47-1950/51
1951/52-1955/56
1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

16,0
17,0
18,5
20,0
21,4
25,3
27,4
31,0
33,5

3870
3980
4160
4200
4300
4730
5280
5600
6380

4470
5020
5340
5750
6630
8300
11200
12980
12090

20,00
22,80
28,20
31,50
37,50
47,60
61,30
74,80
79,90

16,30
19,90
25,10
32,60
37,70
50,80
70,10
82,80
82,70

Brutoproduktiviteit
(%/jr)

2,2%
2,0%
1,6%
1,1%
0,9%

(*) Exclusief beloning bedrijfsleiding .

Behalve door de stijging van de melkproduktie per ha werd de produktiviteit
gunstig beïnvloed door de bedrijfsvergroting. In de afgelopen vijfenveertig jaar
verdubbelde het aantal hectare perbedrijf. Opde zandgronden werd de bedrijfsvergroting vergemakkelijkt door deontmenging,die samenviel met deuitbreiding van
de intensieve veehouderij. Vervolgens heeft de technologische ontwikkeling in de
melkveehouderij schaalvergrotend gewerkt. De introductie van de melkmachine,
de vervanging van de grupstal door de ligboxenstal in dejaren zeventig, de overschakeling op het tankmelken - het waren allemaal vernieuwingen die schaalvergroting bij de blijvers in de hand werkten, terwijl tegelijkertijd een groot aantal
andere bedrijven niet werd gecontinueerd. In de laatste jaren heeft ook de markt
voor melkquota aan deze sanering bijgedragen.
In de loop der tijd zijn opbrengst- en kostprijs aanmerkelijk gestegen, waarbij
hun verhouding vanzelfsprekend de ontwikkeling in de rentabiliteit weerspiegelt.
Inhetlaatste decennium isdekostprijs gestabiliseerd. Naast degeringe inflatie zijn
daarvoor vooral de daling van de voerkosten en de stijging van de nevenopbrengsten (omzet en aanwas) verantwoordelijk. Mede door de quotering nam de behoefte aan aangekochte ruw- en krachtvoeders af en daalde het prijspeil daarvan. Deze
effecten overtroffen de kostprijsstijging als gevolg van leegstand en quotumaankopen.
De opbrengstprijs van melk is veel sterker gestegen (+ 300%) dan die van de
marktordeningsprodukten in de akkerbouw (suikerbieten + 200%,tarwe + 100%);
vooral de ruilvoetverhouding melk/graan is drastisch in het voordeel van de melkveehouderij gewijzigd. Kort na de oorlog lag de opbrengstprijs voor melk fractioneel lager dan de kosten van een kg voergraan. Vijfenveertig jaar later is een kg
graan nog amper de helft van een kg melk waard. In nominale guldens stegen de
geldopbrengsten per ha met 400% in de akkerbouw en 900% in de melkveehoude74

rij. De gunstige produktieomstandigheden voor melk in Nederland zijn door het
marktbeleiddusnogaanmerkelijk versterkt.
Deproduktiviteitisvoordelaatste25jaareveneensintabel 17vermeld.Hoewel
deze nog steeds verbetert, neemt het tempo af. Dehoge percentages uit dejaren
zestigenzeventig,diemedetotstandkwamendooroverschakelingnaarligboxenstallen endeintroductie vansnijmais, werden indejaren tachtigniet gehaald.De
melkquotering,diedebedrijfsontwikkeling endemelkproduktieperhectarenegatief beïnvloedt,eneendoordehogeremelkgift lageremarginale voederefficiëntie
zijn daarvandeoorzaak.Nieuwetechnieken zoalsmelkrobotsenBSTkunnenaan
dieproduktiviteitsontwikkeling eennieuweimpulsgeven.Demaatregelen inverbandmetde,alsgevolgvandehogeveebezettingperhaontstane,mestproblematiek zorgen er daarentegen voor dat meer produktiemiddelen (in de eerste plaats
vanmestopslagenmestafzetkosten) pereenheidproduktnodigzullen zijn.
5.3Inkomensontwikkeling en financiering
De inkomensontwikkeling (tabel 16)vertoont een sterke samenhang met de ontwikkeling van de rentabiliteit. De vergoeding voor het eigen vermogen dat de
ondernemer in zijn bedrijf heeft geïnvesteerd isde laatstetwintigjaar opgelopen
van tien- tot zeventienduizend gulden in reële termen. De beloning voor door
meewerkende gezinsleden ingezette arbeid vertoonde eenzelfde ontwikkeling en
steeg van ƒ 15.000,-naarƒ 25.000,-, zij het dat deze inzet recentelijk onderinvloed van de quotering weer daalt. De afgelopen twintigjaar steeg het nominale
gezinsinkomen uitbedrijf danookvanƒ 24.000,-naarƒ 110.000,-.Ookinreële
termen isdateenverbetering,enwelmet2,5%perjaar.
Tussen 1970en 1985kwamerperjaargemiddeld50à60.000guldenaaneigen
financieringsmiddelen beschikbaar (tabel 18). In de jaren zeventig was dat onvoldoendeomdeinvesteringen,inonderandereligboxenstallen,volledigte financieren.Indeeerstehelft vandejarentachtigdaaldenechterdeinvesteringen,zodat
meer geld beschikbaar kwam voor aflossingen. Recentelijk zijn de investeringen
weernaarhet niveau vandejaren zeventig teruggebracht. Nugaat het vooralom
quota,milieu-investeringenenvervangingsinvesteringen.Doordeverbeterdeinkomens zijn echter ook de beschikbare eigen middelen fors toegenomen, met als
gevolgdatvoordeinvesteringengemiddeldgenomengeenextraberoepopvreemd
vermogengedaanbehoeft teworden.
Tabel 18Financieringindemelkveehouderij:Vijfjaarlijkse gemiddeldenvangroterebedrijven
Periode
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Eigenmiddelen(reëel)

Bedrijfsinvesteringen(reëel)

55.500
57.000
56.500
80.500

62.000
78.500
49.500
67.500
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6. Bedrijven met varkens
De varkenshouderij is de afgelopen vijftig jaar niet alleen fors uitgebreid, maar
heeft zich ook sterk gespecialiseerd. In 1953, het jaar waarin ook de voederdistributie officieel werd afgeschaft, waarschuwde de Minister van Landbouw voor
een alte snelle uitbreiding van met name de varkenshouderij en werd er gediscussieerd over het reserveren van de varkens- en pluimveehouderij voor de kleine
bedrijven (KNLC, 1984:226). In het kader van het kleine-boerenvraagstuk concludeerde het LEI: "Het kleine bedrijf zal een typisch bedrijf moeten worden met
veel varkens en kippen" (Maris, Scheer en Visser, 1951).Die aanbeveling is meer
dan gerealiseerd: hoewel een deel van de intensieve veehouderij (meer dan enige
andere bedrijfstak) nog steeds op gemengde bedrijven wordt uitgeoefend, heeft
zich een sterke specialisatie voltrokken, en is het etiket "klein" al lang niet meer
van toepassing. Mogelijk mede onder invloed van deze snelle ontwikkelingen was
er gedurende vrijwel de gehele periode ook de nodige discussie c.q. vrees voor de
opkomst van de "mammoetbedrijven", waarmee niet-gezinsbedrijven werden bedoeld (Van den Hoek, 1974:160).Hoewel de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit geleid heeft tot bedrijven met een omvang die begin jaren vijftig moeilijk
voorstelbaar was,zijn door derentabiliteitsontwikkeling degezinsbedrijven economisch steeds sterker komen te staan: nu niet alle kosten meer volledig worden
vergoed is het - uitgaande van een zelfde spreiding in resultaten tussen de bedrijven - moeilijker geworden een bedrijf op te zetten waarbij een groot deel van
Tabel 19Rentabiliteitsontwikkeling in devarkenshouderij: Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode
opbr.
per
ƒ 100,
kosten
1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Mestvarkenhouderij

Fokzeugenhouderij

115
115
108
91
97
85

arbeidsopbrengst
perzeug
nominaal reëel
110
270
386
482
304
481
207

414
867
946
810
342
430
177

opbr.
per
- ƒ 100, kosten
110
106
103
98
100
96

arbeidsopbrengst
per mestvarken
nominaal reëel
55
57
49
57
35
57
28

207
183
120
96
39
51
24

de factorkosten moet worden uitbetaald (tabel 19).
De rentabiliteitsontwikkeling in de varkenshouderij heeft - alleen al door de
varkenscyclus - de nodige upsanddowns gekend. In de fokzeugenhouderij zijn de
opbrengsten per ƒ 100,- kosten in de tijd gezien trendmatig gedaald; sinds het
midden derjaren zeventig isdebedrijfsexploitatie nietmeerkostendekkend, zij het
dat deeerste helft van dejaren tachtig eenperiode was met een langdurig gunstige
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prijsvorming voordebiggen.Dearbeidsopbrengst perzeugdaaldeinreëletermen
van ƒ 900,- in de jaren zestig tot nog geen ƒ 200,- aan het eind van de jaren
tachtig.Daarstaattegenoverdatindejarenvijftig dertigzeugenpermangehouden
konden worden, tegenover 120 op dit moment. De reële arbeidsopbrengst per
arbeidskracht isdusgestegen.
Indemestvarkenshouderij doetzicheenvergelijkbare ontwikkelingvoor.Door
het kleinere aandeel van de arbeidskosten beweegt deopbrengsten/kostenverhoudingzichdaaropeenhogerniveau,maardeontwikkelingisdezelfde.Gemetenin
guldens van 1980verdiende een mestvarkenhouder rond 1960nog zo'n ƒ 200,perdierperjaar,tegenƒ 24,-indetweedehelft vandejarentachtig.Netalsbijde
fokkerij geldt ook hier dat per arbeidskracht nu wel veel meer dieren.gehouden
wordendanindevijftiger jaren:hetaantalmestvarkensdatéénarbeidskrachtkan
verzorgen steeg van 130 naar 1200, zodat ook in de mesterij de reële arbeidsopbrengstistoegenomen.
In de varkenshouderij is de dierproduktiviteit sterk toegenomen. Het aantal
grootgebrachte biggen per zeug per jaar bedroeg in de jaren vijftig nog geen
vijftien, enissindsdienmetvijf stukstoegenomen.Vooralna 1970gingditkengetal met rasse schreden omhoog. De introductie van de gebruikskruisingen (zoals
Landvarken xGroot Yorkshire),diedeoorspronkelijke rassen zoalshet LandvarkenindezandgebiedenenGrootYorkshireinhetwestenhebbenvervangen,heeft
daaraan bijgedragen. Samen met de verminderde arbeidsbehoefte heeft dit ook
Tabel20Ontwikkelingvanderesultatenindefokzeugenhouderij:Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode

1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Grootgebrachte
biggen
perzeug

Opbr.prys
(gld)
per
big

Voederpnjs
(gld/
100kg)

Perfokzeug/jaar
opbrengsten

kosten
excl.
arbeid

arb.
opbr.

Brutoproduktiviteit
(%/jr)

14,9
15,5
15,2
15,4
15,8
17,2
19,3

46
58
78
100
107
127
101

33,50
35,10
39,60
47,60
55,90
65,10
57,40

830
1090
1383
1771
1958
2504
2174

720
820
997
1289
1654
2023
1967

110
270
386
482
304
481
207

-0,4%
1,5%
2,3%
3,0%
2,0%

gezorgdvooreen sterkestijging vandebruto-produktiviteit (tabel20).
Devoederprijs isin25jaartijds- vandetweedehelft vandejarenvijftig totde
eerste helft van de jaren tachtig - nominaal verdubbeld maar daarna weer iets
gedaald. Destijging vandebiggenprijs wasechtergroter; reëelbleef dezetussen
1956en 1976zelfsoppeil.
Definanciëlerisico'svoordevarkenshouder zijn indeloopdertijd alsgevolg
van de smallere marges aanmerkelijk toegenomen: zowel opbrengsten alskosten
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Tabel 21Ontwikkeling van deresultaten in demestvarkenshouderij: Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode

1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Voederverbruik
/kg
groei

3,75
3,68
3,55
3,48
3,40
3,20
3,04

Opbr.-

Voeder-

prijs
(gld)
per kg
vlees

prijs
(gld/
100 kg)

2,13
2,37
2,84
3,33
3,63
4,15
3,30

33,00
34,50
38,70
45,80
53,70
61,30
51,70

Per mestvarken/jaar
opbrengsten

kosten
excl.
arbeid

arb.
opbr.

Brutoproduktiviteit
(%/jr)

415
477
557
705
799
971
827

360
420
508
648
764
914
799

55
57
49
57
35
57
28

0,5%
0,6%
0,2%
0,9%
0,7%

(exclusief arbeid) maakten bijna een verdrievoudiging door. De arbeidsopbrengst
bedroeg aan het eind van dejaren vijftig ruim 13%van de opbrengsten, tegenover
9,5% dertigjaar later.
Ook in de mestvarkenshouderij is de produktiviteit gestegen, zij het veel minder
sterk (tabel 21). Per kg groei is nu drie kwart kg voer minder nodig dan dertigjaar
geleden- een verbetering van 20%.Demestvarkenshouderij werkt meteen relatief
grote hoeveelheid vermogen, geïnvesteerd in gebouwen en werkkapitaal voor de
aankoop van biggen en voer, tegenover een relatief kleine hoeveelheid arbeid.
Specialisatie is mede daardoor minder aantrekkelijk. Dat kleinere aandeel van de
arbeid heeft ook tot gevolg dat een toename van de bruto-produktiviteit minder
eenvoudig terealiseren isdan indefokkerij en datdeopbrengst perƒ 100,-kosten
er op een hoger niveau moet liggen om de continuïteit te waarborgen.
De opbrengsten en kosten (exclusief arbeid) zijn per varken per jaar nominaal
ongeveer verdubbeld. De arbeidsopbrengst bleef daarbij tot het midden van de
tachtiger jaren nominaal ongeveer gelijk, zodat ook hier de marge terug liep.
Tot slotkan opgemerkt worden dat mest inde loopder tijd van een opbrengstenpost in een kostenpost is veranderd. Terwijl er begin jaren vijftig nog waarderend
werd gesproken over een verdienste van "een tientjeper mestvarken van 3 à 400
pond plus de mest" (Van den Hoek, 1976:160) bedragen de kosten van mestafzet
en overschotheffing momenteel gemiddeld ƒ 6,- per mestvarken perjaar.
7. Bedrijven met pluimvee
De pluimveehouderij vertoonde in grote lijnen dezelfde ontwikkeling als de varkenshouderij: groei, specialisatie en kleinere marges. In de leghennenhouderij waren de kostprijsberekeningen in de jaren vijftig gebaseerd op 400 hennen per
bedrijf; er gold een hectarebinding en een beperking van het broedseizoen. Momenteel bedraagt de gemiddelde bedrijfsomvang bijna 20.000 dieren.
De slachtkuikenhouderij was in dejaren vijftig nog nauwelijks van betekenis en
zeer eenvoudig van opzet met enkele honderden kuikens in een voor andere doel78

Tabel22Rentabiliteitsontwikkelingindepluimveehouderij:Vijfjaarlijkse gemiddelden

1951/52-1955/56
1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Slachtkuikenhouderij

Leghennenhouderij

Periode
opbr.
per
ƒ 100,
kosten

arbeidsopbr.in
gld.perleghen
nominaal reëel

120
109
104
102
97
92
96

6,30
5,95
3,05
2,55
3,30
2,55
0,70
2,30

27,90
22,37
9,79
6,25
5,54
2,87
0,63
1,97

opbr.
per
ƒ 100,kosten

arbeidsopbr.gld.
/ÏOOOkgafg.gw.

109
106
102
100
98
98

165
122
109
101
80
90

nominaal reëel

530
299
183
114
71
77

eindennietmeerbruikbareruimte(VandenHoek, 1976:164).Sindsdejarenzestig
heeft ereen sterkeprofessionalisering plaatsgevonden,vangemiddeld 3.000 dieren per bedrijf in de eerste helft van de jaren zestig naar 36.000 in 1990. De
produktieperarbeidskracht bijvolledige specialisatie ligtdaarnogboven.
Zowelindeleghennenhouderij alsindeslachtkuikenhouderij isderentabiliteit
verslechterd. De in dejaren vijftig geldende maximale produktieomvang perbedrijf van 600 hennen droeg bij aan een rendabele bedrijfsvoering. De arbeidsopbrengst per hen per jaar is in veertig jaar tijd sterk gedaald. Evenals in de
varkenshouderij kwam inhet midden vandejaren zeventig hetkeerpunt vaneen
kostendekkendenaareenverlieslatendeproduktie.Indeslachtkuikenhouderij isde
rentabiliteiteveneensgedaald,maarmindersterk.Netalsindemestvarkenshouderijgeldt ook hier dat de opbrengsten/kostenverhoudingniet al te ver beneden de
100magkomen,wilervancontinuïteit sprakezijn.
De enorme produktiviteitsstijging in de leghennenhouderij komt ook duidelijk
naarvorenintabel23:deeierproduktieperhennamtoevan200naar285enmede
onder invloed van de introductie van de legbatterij, die overigens al in het begin
van de eeuw in Amerika was ontwikkeld (Van den Hoek, 1976:168), steeg de
bruto-produktiviteit sterk.Dezeontwikkelingwaszelfs zosterkdatdeeierprijs in
de gehele na-oorlogse periode nominaal op het zelfde niveau kon blijven - een
fraaie illustratievandeeconomischewetmatigheiddatdeproduktiviteitsstijging in
eenvrije volledigmarktuiteindelijk aandeconsumenttengoedekomt.Terwijlde
kosten (exclusief arbeid) nominaal met een tientje toenamen van ƒ 24,- in de
tweede helft van de jaren vijftig naar ruim ƒ 33,- dertig jaar later, stegen de
opbrengsten vanƒ 30,-naarƒ 35,-.Demargedaalde daarmeevanƒ 6,-perhen
per jaar naar nominaal ruim ƒ 2,-. Een daling die werd opgevangen door een
sterkeuitbreidingvandeproduktieperbedrijf.
Hoeweldeslachtkuikenhouderij eenrelatiefjongebedrijfstak is,hebbenzichin
de afgelopen dertig jaar ook daar de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Mede
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Tabel 23Ontwikkeling van deresultaten inde leghennenhouderij: Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode

1951/52-1955/56
1956/57-1960/61
1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

Eierproduktie per
hen

Eier-

Voeder-

prijs
(ct/ei)

prijs
(gld/
100 kg)

193
213
215
240
251
268
275
284

13,70
11,80
11,40
12,10
12,70
13,50
13,90
12,10

34,00
36,60
41,00
47,20
57,70
66,90
54,20

Per leghen/jaar
opbrengsten

kosten
excl.
arbeid

30,10
27,00
31,00
33,60
38,60
40,10
35,50

24,15
23,95
28,45
30,30
36,05
39,40
33,20

Brutoarb.
opbr.

produktiviteit
(%/jr.)

6,30
5,95
3,05
2,55
3,30
2,55
0,70
2,30

2,7%
2,1%
2,8%
1,2%
1,4%

Tabel 24 Ontwikkeling van de resultaten in de slachtkuikenhouderij: Vijfjaarlijkse gemiddelden
Periode

Voederbruik/
kg afgeleverd
gewicht

1961/62-1965/66
1966/67-1970/71
1971/72-1975/76
1976/77-1980/81
1981/82-1985/86
1986/87-1989/90

2,35
2,15
2,03
2,02
2,00
1,95

Afle-

Voeder-

vergewicht
m gram

pnjs
(gld/
100 kg)

1250
1325
1400
1520
1620
1710

41,70
45,90
55,60
67,60
79,10
64,80

Per ton afgel.gewich
opbrengsten

kosten
excl.
arbeid

arb.
opbr.

Brutoproduktiviteit
(%/jr.)

1665
1596
1747
2038
2267
1960

1500
1474
1638
1937
2187
1870

165
122
109
101
80
90

1,9%
1,0%
0,5%
0,8%
1,1%

onder invloed van een overschakeling van diepvrieskuikens naar verse delen zijn
de afleveringsgewichten steeds hoger geworden. Toch is het voederverbruik in de
loop der jaren in hetzelfde tempo verbeterd als in de mestvarkenshouderij (tabel
24).
Net als in de varkenshouderij is ook in de pluimveehouderij de produktiviteitsverbetering bij de mesterij kleiner geweest dan bij de fokkerij respectievelijk leghennenhouderij. Terwijl bij de mesterij de produktiviteit vooral behaald moet worden door een efficiëntere omzetting van voer in vlees, is het in de varkensfokkerij
en inde leghennenhouderij mogelijk gebleken om naast een sterke verbetering van
de technische resultaten ook tot verbetering van de arbeidsproduktiviteit te komen.
De arbeidsopbrengst per 1000kg afgeleverd gewicht istussen deeerstehelft van
de zestiger jaren en de eerste helft van de tachtiger jaren in nominale termen
gehalveerd. Daarna vond een licht herstel plaats.
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8. Slotopmerkingen
DewelvaartisinNederland nadeTweedeWereldoorlog sterktoegenomen.Boerenentuindershebbenaandiewelvaartbijgedragen enerookvangeprofiteerd, zij
hetdatdattotdenodigeveranderingen indesectorheeft geleid.
Door de sterke groei van de nationale economie was arbeid relatief schaars,
hetgeen de arbeidskosten vooral in dejaren zestig en zeventig fors deed stijgen,
ook in de agrarische sector. Opverschillende manieren werd deze kostenstijging
tegemoet getreden:mechanisatie,uiteenlopend vandetrekkertotdelegbatterijen
deligboxenstal,zorgdevooreengroterearbeidsproduktiviteit envooruitstootvan
arbeid. Door de aankoop van meer non-factorinputs zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen enveevoer steegdeproduktieperhectare,pervierkantemeterenperdier,watookleiddetoteengrotereproduktieperman.Bovendienvond
specialisatie plaats op activiteiten waarin Nederland een comparatief voordeel
bleek te hebben, zoals de aardappelteelt ten opzichte van de graanteelt, de glasbloementeelttenopzichtevandefruitteelt endezuivelproduktietenopzichtevan
de voederproduktie. Bij deze specialisatie gaat het omkennisintensieve activiteiten,hetzij opboerderijniveau, hetzij indegehele afzetkolom (distributie,verwerking).Veel mindervan belang isof die activiteiten danook nog arbeidsextensief
zijn:despecialisatieopkenniskanineenhoog-geschooldeeconomiedehandicap
vandedurearbeid somsmeerdangoedmaken.
Dezedrie remedies tegen de arbeidskostenstijging (mechanisatie, aankoopvan
non-factorinputs en specialisatie) gingen samen met een vervanging van arbeid
doorkapitaal.Ineenaantalsectorenzoalsdemelkveehouderij,deglastuinbouwen
deopengrondstuinbouw namdekapitaalsintensiteit vandeproduktiedanookduidelijk toe. In andere sectoren, zoals de akkerbouw en dechampignons, werdhet
geringereaantalurenarbeid doorhetduurder wordenervan gecompenseerd zodat
dearbeidskostennietaanbelanginboettentenopzichtevandekapitaalkosten.
In alle bedrijfstakken zorgde de toenemende welvaart dus voor aanpassingen.
Doordeze invloed van de algemeen-economische gangvan zaken kon deagrarische sector zelf ook meedelen in die welvaart; zij het dat een groot aantal werknemers, opvolgers en soms ook kleine boeren die welvaart buiten de agrarische
sectorzochtenomdatookeengrootaantalbedrijven oplangeretermijn nietcontinueerbaar bleek. Een zekere herallocatie van de produktiefactoren bleek de efficiencyvandeproduktieteverhogenendaardoorookwelvaartsverhogend tewerkenvoordegenendieoverbleven.
Ook de overheid heeft deeconomische gang van zaken op de bedrijven beïnvloed.Nietalleendooronderzoek,voorlichtingenonderwijsendoorhetstructuurbeleid, welke een positieve invloed op de bedrijfsuitkomsten en het aantal bedrijven zullenhebbengehad,maarookdoorhetmarkt-enprijsbeleid. Duidelijke
voorbeelden daarvan zijn zowelindeakkerbouw alsindeveehouderij tevinden.
In de akkerbouw bijvoorbeeld de prijsstelling van suikerbieten, die daardoor ten
opzichte van de produktievere granen en aardappelen niet in rentabiliteit achterbleven.Indemelkveehouderij,heeft deprijsstelling vanmelktenopzichtevande
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graansubstituten de melkveehouders tot een zeer sterke produktie-uitbreiding en
intensivering aangezet.
In dejaren vijftig slaagde men er in de agrarische sector in het algemeen in om
een kostendekkende bedrijfsexploitatie te realiseren. In een aantal gevallen (zoals
de akkerbouw) was die ook nodig vanwege het hoge aandeel van de betaalde
kosten in de winst- en verliesrekening. Belangrijker is echter dat dit mogelijk was
doordat deeconomie fors groeide, zodat er een stijgende vraag was naar agrarische
Produkten en veel vraag naar arbeid. Bovendien droeg in sommige sectoren produktiebeperking ertoe bij. In deze periode van stijgende vraag was het mogelijk
een paritair inkomen (een beloningsniveau dat niet beneden de beloningsaanspraken lag) te behalen dat ruimte bood voor de gewenste structurele aanpassingen
zodat de boeren en tuinders mee konden delen in de opgangkomende verbetering
van de levensstandaard.
Door de toenemende exportmogelijkheden in de tot stand gekomen EEG en de
aanhoudende economische groei behoorde een paritair inkomen ook in de jaren
zestig nog tot de mogelijkheden, zij het dat de marges terugliepen. Daarbij moet
worden aangetekend dat de kloof tussen de CAO-lonen in de landbouw en de
lonen elders kleiner werd, zodat de pariteit in vergelijking met andere sectoren
minder terugliep.
Begin zeventiger jaren begon het tij echter te keren. In de verslechterende economische omstandigheden bleef de arbeidsopbrengst van boeren en tuinders achter
bij het, mede door looninflatie en hogere collectieve lasten, stijgende CAO-loon.
De opkomende werkloosheid maakte dat ook buiten de agrarische sector groepen
ontstonden wier inkomen achter bleef bij dat van de loontrekkenden. Bovendien
ging de beneden-paritaire rentabiliteit in veel gevallen nog met een behoorlijk
besteedbaar inkomen en eigen vermogen gepaard, zowel door het toegenomen
inkomen uithet gegroeide bedrijfsvermogen als door een relatief lagebelasting-en
premiedruk voor agrarische zelfstandigen.
Bij detoenemende welvaart steeg dus weliswaar de gerealiseerde beloning in de
agrarische sector, maar ze bleef achter bij de inkomensvorming van de loontrekkenden. Het gevolg is een zekere marginalisering van de in de agrarische sector
gebonden produktiefactoren: zowel de gezinsarbeid als het toegenomen kapitaal
dat isvastgelegd ingrond, gebouwen en glasopstanden is opkorte termijn moeilijk
alternatief aanwendbaar, zodat deteruglopende rentabiliteit daaropwordt afgewenteld. Omdat prijsondersteuning kan leiden tot sterk toenemende produktie waardoor in een stagnerende markt hoge budgetlasten ontstaan, is het voor de overheid
niet altijd mogelijk zonder "draconische" maatregelen, zoals een quotering, het
inkomen verder te ondersteunen.
Ongeacht de mate van overheidsingrijpen, lijkt de rentabiliteit in alle agrarische
sectoren zich over lange termijn in dezelfde richting te ontwikkelen: de ondernemers en hun gezinsleden ontvangen op langere termijn de beloning waartegen ze
nog in de sector willen werken. De nog steeds toenemende integratie van de
agrarische sector in de rest van de economie en de samenleving zorgt ervoor dat,
ongeacht de marktordening, de bedrijven zich vroeg of laat aanpassen aan markt
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(ordenings)omstandigheden. Deze continue herallocatie van produktiefactoren op
grond van economische wetmatigheden heeft geleid tot een voortdurende aanpassing van de produktiesystemen, maar heeft gelijktijdig ook gezorgd voor een
voortdurende uitstootvan arbeidrespectievelijk bedrijven uitdeagrarischesector.
Hetisechterweleenblijvendekrachtinderichtingvaneenzoefficiënt mogelijke
land-entuinbouw dieeenbronvanwelvaartisgebleken,enkan blijven.
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VISSERIJTECHNIEK CONTRAEENBEPERKT
NATUURLIJK POTENTIEEL
W. Smit

1. Inleiding
Omgevingsfactoren die het karakter en de ontwikkeling van de visserij bepalen of
daaraan richting geven verschillen naar hun aard niet van die welke in bedrijfstakken als land- en tuinbouw spelen. De mate waarin en de wijze waarop deze
factoren op de visserij inwerken zijn echter in veel gevallen anders. Het behoeft
geen verwondering te wekken dat hierbij een bijzondere vorm van ondernemerschap en een geheel eigen structuur van de sector past.
De visserij kan niet worden beschouwd als een homogene bedrijfstak. Daarvoor
zijn de onderlinge verschillen tussen de visserijen - en de daaronder begrepen
vormen van aquacultuur - te groot. Te onderscheiden zijn:
- kottervisserij; schepen van schippers-eigenaren; naar gelang het scheepstype
visserij opbodemvis (tong en schol of kabeljauw en wijting), opgarnalen of op
haring;
- grote zeevisserij; vrieshektrawlers van rederijen; visserij op pelagische vis (haring, makreel en horsmakreel);
- mosselcultuur;
- oestercultuur;
- kokkelvisserij;
- overige kustvisserij;
- IJsselmeervisserij; visserij op paling en vissoorten als snoekbaars en baars;
- overige zoetwatervisserij; visserij op dezelfde soorten als de IJsselmeervisserij;
- visteelt; paling, meerval en forel.
De verschillende sectoren hebben ieder een eigen karakter, hebben een eigen ontwikkeling gehad en zullen die in de toekomst tot op zekere hoogte blijven behouden. Ook de omvang loopt sterk uiteen. In dit artikel zal niet op die onderlinge
verschillen worden ingegaan; de beschouwingen zullen om redenen van overzichtelijkheid worden beperkt tot de kottervisserij (huidige produktiewaarde 650 miljoen gulden, bij een totale produktiewaarde van de zee- en kustvisserij van bijna
een miljard). De kottervisserij, met 600 schepen en 3000 opvarenden, heeft van
oorsprong een ambachtelijke structuur, die echter een steeds sterker industrieel
karakter is gaan vertonen.
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2.Visserg ennatuurlijkproduktiepotentieel
De invloed van de fysieke omgeving waarbinnen de visserij opereert verschilt
principieelvandiewaarbinnendelandbouwzichafspeelt. Eeneersteaspectiseen
aanzienlijk verschil in beheersbaarheid van de produktieomstandigheden. In de
landbouwkandeondernemerinhogeremateinvloeduitoefenen ophetproduktieprocesopzijnbedrijf.Deondernemerindevisserijisvolledigafhankelijk vaneen
natuurlijk potentieelwaarophijrechtstreeks geenenkeleinvloedkan uitoefenen.
Devisserijondernemer heeft daarentegeneengrotematevan bewegingsvrijheid.
Eenvrijheid diehethemmogelijk maaktdeproduktie-omgeving tewijzigen waardoorhij zijn afhankelijkheid vannatuurlijke omstandigheden gedeeltelijk kanbeperken.Dezeflexibiliteit draagtinnietgeringematebijtothetaanpassingsvermogenvanhetvisserijbedrijf. Vandagtot dagkaneenondernemer, binnen detechnischemogelijkheden vanschipenuitrusting,besluiteneenanderevisgronden/of
een ander visbestand te gaan bevissen. Voorzover schip en uitrusting dat niet
toelatenkanhij zelfs besluiten dezetevervangen.Ookditniveau van flexibiliteit
kan op betrekkelijk korte termijn worden gerealiseerd. De bouw van een nieuw
schipvergtminderdaneenjaarenbovendienisdeaankoopvaneenbestaandschip
vaakmogelijk.Indepraktijk blijktdatinveelgevalleneendergelijkeinvesteringsbeslissing opkorte termijn wordt genomen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat
ondernemersbij wijze van spreken vandeenedagopdeandereovergaan opeen
geheelander bedrijfstype.
Voorts heeft de visserij plaats op een "gemeneweide". Dit betekent dat de
individueleondernemersreedsindeproduktiesfeer ineenonderlingeconcurrentiestrijd zijn gewikkeld.Naarmatemeeruiteenlopende groepen ondernemersophetzelfde visbestand vissenleidtdittoteenverhevigingvande "produktieconcurrentie". Gezegdmoet overigens worden dat deNederlandse kottervisserij alsgeheel
deconcurrentieslag opdeNoordzeegoedheeft doorstaan.
Bovendien zaleendergelijke situatie gemakkelijk kunnen leiden tot watpopulair "overbevissing" wordt genoemd. De (vaak door korte-termijnoverwegingen
ingegeven) visserij-inzet van de individuele ondernemers leidt dan tot een totale
inzetdiegroterisdanovereenkomtmetdebeschikbarevisbestanden.Dezeworden
daardoor aangetast,metnegatievegevolgen voortoekomstige visserijen. Om misverstanden,diehetgevolgzijnvanuiteenlopendeinterpretatiesvandeterm "overbevissing",tevoorkomen zalhierwordengesprokenvanteintensieve bevissing.
Dit fenomeen is uiteraard niet aan de aandacht van vissers en bij de visserij
betrokkenen ontsnapt. Reeds eeuwen lang en overal ter wereld zijn afspraken
gemaakt om te intensieve bevissing te voorkomen of althans te beperken. Het is
logisch dat deze het eerst tot stand kwamen in gesloten gemeenschappen met
eigen,nietofnauwelijks vooranderegroepenbereikbarevisgronden.
Migratievanvisbestandenovermeervisgrondenwaseeneersteredendiedreigde deze afspraken te ondergraven. Daarbij kwam dat technische ontwikkelingen
leidden tot een toenemende concurrentie binnen de groep traditionele gebruikers
van een bepaalde visgrond. Voorts stelden deze technische ontwikkelingen, die
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leidden tot een grotere actieradius, andere groepen gebruikers in staat zich in die
concurrentie te mengen. De concurrentie nam dan ook allengs regionale, landelijke
en internationale vormen aan (zoals de Engels-Nederlandse haringoorlogen).
Via regionale, landelijke en internationale afspraken is geleidelijk getracht deze
concurrentie zover intedammen dateen "duurzaam rendabele exploitatie" van de
visbestanden kon worden bereikt. Het huidige EG-visserijbeleid is daarvan een
uitvloeisel.
Zodanige afspraken leiden uiteindelijk tot een beperkte toegang tot de bedrijfstak. Een afzonderlijk vraagstuk is daarbij de vergoeding die de uitverkoren groep
verschuldigd zou zijn aan de gemeenschap, waaraan uiteindelijk de natuurlijke
rijkdom toebehoort. Het probleem van deze rent valt echter buiten het bestek van
dit artikel.
Een en ander zou de garantie van een duurzaam optimaal bevisbare visstand
moeten opleveren. In de praktijk is echter het aantal gevallen waarin daarvan
sprake is zeerklein ten opzichte van het aantal gevallen dat men erniet in slaagt de
visbestanden redelijk op peil te houden. Een voorbeeld is de huidige stand van
schelvis en kabeljauw in de Noordzee, die ondanks een gemeenschappelijk EGvisserijbeleid bedroevend slecht is. Oorzaken van deze onbevredigende gang van
zaken zijn:
- natuurlijke omstandigheden;
- (nog) onvoldoende wetenschappelijke kennis van de gedragingen van visbestanden omjuiste adviezen te kunnen geven;
- complicaties die worden veroorzaakt door enerzijds het multi-species karakter
van de visstand en anderzijds het naar vissoorten gemengde karakter van de
meeste visserijen;
- druk van machtsgroeperingen bij onderhandelingen die kan leiden tot overmatige toedeling van vangstrechten;
- gebrekkige instrumenten van het beleid om aan de doelstellingen gestalte te
geven;
- onvoldoende sanctionering van het beleid; de controle wordt bemoeilijkt doordat de vissers op zee of langs een lange kustlijn moeten worden opgezocht.
3. Aquacultuur een alternatief?
Het is opmerkelijk dat tot nu toe de variatie in bedrijfsuitkomsten van de "vrije"
visserij in het algemeen niet groter is dan die van de aquacultuur. Hoewel de teelt
van een aantal aquatische organismen nog in een beginstadium is, bestaan overal
ter wereld vormen van aquacultuur die de kinderschoenen (soms al lange tijd) zijn
ontgroeid (schelpdiercultuur, teelt van zoetwatervis in tropische streken, zalmkwekerijen). Dat desondanks de opbrengsten uit dit bedrijf tenminste zo variabel
zijn als van de vrije visserij kan worden toegeschreven aan:
- bedrijfsuitoefening in de vorm van monocultuur; de natuurlijke gesteldheid laat
inderegel ineen beperkt gebied deteelt van meer diersoorten niet toe;waar dit
welmogelijk zou zijn isdebedrijfsomvang gewoonlijk zodanig dat (alleen door
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specialisatie te bereiken) schaalvoordelen eerder worden nagestreefd dan de
voordelenvan diversificatie;
- detochzeergroteinvloed vannatuurlijke omstandigheden; devrije visserkan
dezezoalsgezegdtotopzekerehoogteontlopendoorvanvisgebiedofvissoort
te veranderen, de mono-vistelerheeft in beide opzichten die flexibiliteit niet,
althansnietopkortetermijn;
- desterkeafhankelijkheid vandemarktvooreenenkelprodukt.
In Nederland spelen daarbij nog een gebrek aan geschikte natuurlijke locatiesen
relatief ongunstigeklimatologischeomstandigheden.Deverdereontwikkelingvan
deaquacultuurzaldanookinonslandvoorshandsniet spectaculairzijn. Dezezal
zichnoodgedwongenmoetenrichtenopdiesoortendieeenhooggemiddeldrendementhebben,waardoorforse uitslagennaarbenedenkunnen wordenopgevangen.
Ditbetreft, binnen deteontwikkelen kweektechnieken,meestalduurdere soorten.
ProduktievanmassavisinNederlanddoormiddelvanaquacultuurzaldaarentegen
voorlopigeen(economische)utopie blijven.
Een uitzondering daarop vormt de Nederlandse mosselcultuur. In deze sector
zijn debeschikbare visgronden aan devrije visserij onttrokken en aan decultuur
uitgegeven. Uiteraard isdaarbij deimmobiliteit van demosseleenessentieelelement.Dooreengrootschalige aanpakeneenomvangrijke toepassing vantechniek
heeft dezecultuureen hoge vluchtgenomen.Daarbij spelen degrotevraagenerzijds en degelimiteerde produktie dooreenbeperkte cultuurgrond anderzijds een
groterol.
Hoemeermenervoortsinslaagtdoormiddelvanmaatregelen devisstandente
beheersen,destemeerzalditleidentotverlagingvandekostprijs vandeaanvoer.
Enerzijds zal ditbeheernamelijk resulteren ineengunstigerproduktiviteit vande
visserij-inzet. Anderzijdszalhettotuitstootvan"overtollige"visserijcapaciteit en
dus tot kostenverlaging voeren. Lagere totale kosten en een hoger fysiekrendement kunnen dekostprijs aanzienlijk doen dalen. Het is dan de vraag of doorde
kostprijsverlaging indevisserijdeaquacultuurnogveelmogelijkheden zalbieden.
4.Visserijensamenleving
Metnamedekottervisserijhad,enheeft vooreendeelnogsteeds,eenaparteplaats
indesamenleving.Deconcurrentiesituatie waarmeedeindividueleondernemerop
de visgronden werd geconfronteerd leidde tot een individualistische instelling.
Schipperenbemanningvormdenvanoudseenhechteeenheid,diezelfstandigopereerde.
Voorts speelde de visserij zich grotendeels (letterlijk) af buiten de rest vande
samenleving.Een belangrijke factor daarbij wasdegeïsoleerde situering vanvissersgemeenschappen aanderand vanhetvasteland enopeilanden,gecombineerd
metprimitievecommunicatiemogelijkheden. Dit,enhetvooreengrootdeelvande
tijd op zeezijn, blokkeerde lange tijd een integratie met andere beroepsgroepen.
Hetisnietverwonderlijk datditleiddetot geslotenvissersgemeenschappen. Deze
geslotenheid uittezichineenvooralnaarbinnengerichtegroepsvorming,deindi87

vidualistische instelling van de vissers ten spijt.
De bijzondere geaardheid van de vissers komt tot uiting in de sociaal-economische verhoudingen binnen de sector. Tot op de huidige dag vist een overgrote
meerderheid van de kottervissers op maatschap. Het daarbij gehanteerde beloningssysteem berust nog steeds op een verdeling van de besomming tussen de
inbrengers van het schip (eigenaars) en van de arbeid (zowel eigenaars als nieteigenaars). Het voor de arbeid beschikbare deel wordt voorts, in de regel gelijkelijk, over de opvarenden verdeeld. Pas in de laatste decennia is het deelsysteem
aangepast aan de toenemende kapitaalintensiteit van de visserij. Voor de bepaling
van het te verdelen bedrag wordt thans van de besomming een aantal directe
kosten - brandstof, afleveringskosten - afgetrokken.
De voordelen van het maatschapssysteem liggen in een grote betrokkenheid van
alle opvarenden met het bedrijf en de rechtstreeks door prestaties beïnvloedbare
inkomens. Pieken en dalen in het resultaat worden voorts voor de eigenaars in
zekere mate geëgaliseerd. Nadelen zijn voor de opvarenden de sterke afhankelijkheid van de besomming en de sterke schommelingen van het inkomen. De prestatiegerichtheid kan daarbij tot een onevenredig hoge werkbelasting leiden. Bovendien is van sociale zekerheid slechts in geringe mate sprake. Deelvissers worden
als (kleine) zelfstandigen aangemerkt.
Vooral in de afgelegen visserijgemeenschappen heeft de maatschap zich tot op
de huidige dag kunnen handhaven. In streken waar het contact met en dus de
concurrentie van andereberoepen sterker is,isgeleidelijk een tussenvorm ontstaan,
waarbij een arbeidsovereenkomst op basis van garantieloon en sociale verzekering
tevens plaats biedt aan een deel dat besommingsafhankelijk is. Dit betreft met
name de thuishavens bij de Randstad: Scheveningen, Katwijk en IJmuiden. Vervolgens moet dan echter worden geconstateerd dat de ontwikkeling van de kottervloot in de laatste decennia juist plaats heeft gehad in de "afgelegen" regio's. In
dejaren 1955-1965 wasrond een kwart van de kottervloot gevestigd inde plaatsen
bij de Randstad, terwijl sinds 1975dit nog met slechts 10%van de vloot het geval
was. Bovendien is hiervan tenminste een deel overgegaan op het maatschapssysteem.
De individualistische instelling, weliswaar gebundeld in plaatselijke gemeenschappen, bleek een optreden naar buiten als een front in de weg te staan. Tot op
de huidige dag blijkt het zeer moeilijk voor de visserij de krachten en meningen te
bundelen. Deze bundeling is van het grootste belang omdat de sector zich niet
meer kan veroorloven afzijdig te blijven in de discussies over de regulering van de
visserij. De negatieve reacties van individuele vissers op het vangstbeperkings- en
controlebeleid zijn, ondanks de breed levende overtuiging dat iets moet worden
gedaan aan de onbeperkte wildgroei van de vloot, een uitvloeisel van het gebrek
aan bundeling.
Eigenlijk heeft de (gedwongen) bundeling binnen publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties aan de kottervisserij een meer nationale dimensie gegeven. Boven alle
onderlinge tegenstellingen uit is zicheen beleid gaan ontwikkelen dat gericht is op
een aanvaardbaar compromis tussen de beperkte vangstmogelijkheden en de indi88

vidueleneigingtotcapaciteitsvergroting.
Dehiernabeschreventechnischeontwikkelingheeft destootgegeventoteenin
toenemende mate zeer moderne bedrijfstak. Die heeft ertoe geleid dat meer en
meer (jonge) ondernemers met een goed opleidingsniveau debedrijven zijn gaan
leiden.Degroeivaneenaantalbedrijven naarrederijen mettweeofmeerschepen
brachtmeedatook aandewaleen stukmanagement isontwikkeld. Ditheeft de
integratie indeplaatselijke en regionale samenleving verbeterd.De bedrijvigheid
opzeebrengtvoortsmeedatdevissersvannatureinternationaalgeoriënteerdzijn.
5.Visserijentechnischeontwikkeling
Hoegebrekkig deverbindingen tussen devisserijsector en derest van desamenlevingookwaren,ditwasgeenbelemmeringvoorhetdoordringen vantechnische
ontwikkelingen in de sector. Deze ontwikkelingen betreffen zowel de scheepsbouw, devoortstuwingsinstallaties, de scheepsuitrusting (inclusief conserveringstechnieken, electronische navigatie- en opsporingsapparatuur) en de vistechniek.
De ontwikkeling van de visserij en van de techniek gingen veelal hand in hand.
Enerzijds werden, zodra de structuur van de visserij daarvoor plaats bood, bestaandetechnischeontwikkelingen toegepast. Anderzijds gaf deontwikkelingvan
devisserij vaakdestoottottechnischeontwikkelingen.
Dezetechnischeontwikkelingen hebbeneenbuitengewoon groteinvloedgehad
opdevisserijsector. Detechniekheeft ervoorgezorgddatmondiaal,maarzekerin
dedoorNederlandsekottervissersgeëxploiteerdeNoordzee,detotale visserijcapaciteit aanzienlijk is toegenomen. Het totale motorvermogen van de Nederlandse
kottervisserij isbijvoorbeeld van 1955tot 1988tothettwaalfvoudige toegenomen.
Dezetoenemingisindeeersteplaatsverantwoordelijk voordeteintensievebevissingendusvoordenoodzaaktotbeperkendemaatregelen.
Een groot deel van de groei van de kottervisserij komt tot uitdrukking in een
toeneming van het gemiddelde motorvermogen per schip; dit steeg van 1955tot
1988tothettienvoudige.Detoenemingvanhetaantalschepen wasvrijgering.
Deze schaalvergroting heeft een aanzienlijke daling van de "technische" produktiviteit tot gevolg gehad. Vangsten per pk zijn voor de sector als geheel van
1955tot 1985met60%teruggelopen.Naderonderzoek zoudeoorzakenvandeze
produktiviteitsdaling moetendetailleren.Aandeenekantishet waarschijnlijk dat
de te intensieve bevissing heeft geleid tot een geringere vangst per eenheid van
inzet.Wellichtkunnenramingen vanhetverloopvandeomvangendusdebevisbaarheidvandiversevisbestanden indeNoordzeehieropeenantwoordgeven.
Aandeanderekantzijn ertekenendatpk's ingrotere schepenminder effectief
zijndandieinkleinere.Illustratief zijndaarvoorgegevensoverdebesommingper
"pk-zeedag" indeboomkorvisserij vaneenviertalgroepenkotters,zoalsweergegevenintabel1.
Bijdezecijfers dientnogoverwogentewordeninhoeverreverschillenineigenschappenvanbemanningenhetbeeldvertekenen.Inhetalgemeenzijn investeringen in grote kotters gedaan door bedrijven met bemanningen die met de oude
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Tabel 1Besommingen in guldens per pk-zeedag in de boomkorvisserij voor vier pk-groepen
kotters, 1985-1988
Jaar

Pk-groep

1101-1300pk
1301-1500pk
1501-2000pk
boven 2000pk

1985

1986

1987

1988

8,97
8,25
7,58
7,02

8,89
8,59
7,64
6,97

9,02
7,97
7,39
6,83

7,40
7,26
6,79
5,63

(kleinere) kotter relatief goede resultaten bereikten en dus financieel sterk stonden.
Het isdan ook teverwachten datopdegrotekotters gemiddeld debest presterende
bemanningen vissen. Op grond hiervan zouden bovenstaande cijfers een onderschatting van het effect van grotere schepen op de vangstcapaciteit per pk kunnen
inhouden.
Het toegenomen aandeel van grote schepen in de kottervloot kan dan ook een
deel van de daling van de vangsten per pk verklaren. Indeperiode na 1985 hebben
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overigensvangstbeperkingen zichgeleidelijk sterkerdoengeldenenzijn devangstenperpknogeensmeteenkwartgedaald.
Vervolgens is de technische ontwikkeling oorzaak geweest van een grote verschuivingindeverhoudingtussendetechnischevisserij-inzet enhetaantaldaarbij
betrokkenvissers.Indekottervisserijisbijvoorbeeld hetaantalpk'speropvarende
van 1955tot 1985zevenmaalzogrootgeworden.
Zevenmaalzoveelpk'speropvarendeleverdebijeen60%gedaaldevangstper
pk overigens toch nog een tot het twee- à drievoudige toegenomen vangst per
opvarendeop.Ditillustreert overigensdearbitraire waardevanmetingenvaneen
partiële fysieke produktiviteit. Ook in deze sector kan een produktiviteitscijfer
alleenwordengegevenopbasisvandetotaleinzetvan produktiefactoren.
Deenormetoeneming vandeopdeNoordzee gerichtevisserij-inzet - ookvan
sommige vloten van omliggende landen - heeft voorts voor een belangrijk deel
bijgedragen tot dete intensieve bevissing. Een beheersing van devisserij inEGverbandwerddaarmeedestedringender.
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6. Visserij en economische omgeving
Natuurlijk kon de visserij zich economisch niet onttrekken aan de rest van de
samenleving: de vangst diende te worden verkocht en men had met leveranciers te
maken. De kleinschaligheid van de kottervisserij leidde in de contacten met zowel
afnemers als leveranciers echter tot een afhankelijke positie. Vanouds werd naar
wegen gezocht deze afhankelijkheid te verkleinen door onderlinge samenwerking.
Door de instelling van devissers was dit geen eenvoudige zaak. Op het gebied van
de toelevering slaagde men er in inkoopcoöperaties in het leven te roepen, tot op
de huidige dag echter nog steeds op plaatselijke schaal (interregionale samenwerking is er weliswaar in naam, maar materieel heeft deze weinig te betekenen).
Afgezien van de toelevering van materialen zijn twee aspecten van de toelevering een afzonderlijke beschouwing waard: de bouw van schepen - het essentiële
produktiemiddel vandevisserij - endefinanciering daarvan. Deverbinding tussen
visserij en scheepsbouw geschiedt tot op heden op individuele grondslag. Elke
kottereigenaar heeft zijn eigen contacten met de scheepsbouw, die leiden tot vervulling van specifieke eisen.
Wat betreft de financiering was voor de kottereigenaars de plaatselijke gemeenschap (familie, toeleveringsbedrijven) oorspronkelijk de belangrijkste financie92

ringsbron.Geleidelijk bleekdezenietmeeraandevraagtekunnenvoldoen.Gunstige bedrijfsresultaten en een toeneming van de bedrijfsomvang door de technische ontwikkeling hebben deweggeopend voorinschakelingvanhetalgemene
bankwezen. In verschillende plaatsen hebben plaatselijke kantoren van banken
daarmeeeenbelangrijke bijdrage geleverd aandefinanciering vandekottervloot.
De nadruk wordt daarbij gelegd op het plaatselijke karakter van deze financieringswijze.Eenspecialebandtussenondernemerenplaatselijke bankbeheerdersis
in het algemeen de schakel geweest die deze financiering van de grond heeft
gekregen. In de laatste decennia is debeschikbaarheid van bankkrediet zelfs een
vandedrijfveren vandegroeivandekottervloot geweest.
Opdeafzet (vanoudsinbelangrijkemateopexportgericht)haddekottervisserij
in het geheel geen vat, afgezien van meer of minder geslaagde pogingen omde
aanvoertebundelen viacoöperatievevisafslagen.Eersttoeneenaantalgemeentelijke overheden het belang van een visafslag voor de plaatselijke gemeenschap
onderkende en overging tot de exploitatie van gemeentelijke visafslagen werdde
positie van de aanvoerders sterker. Veilplicht, later door de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie op nationale schaal overgenomen, was daarbij een belangrijk
element.
In de afzetsfeer leidt de specifieke situatie van de visserij tot het doortrekken
vanhet verschil metdelandbouw.Devisserij ziet zichin recentejaren geplaatst
vooreensituatievannatuurlijke produktiebeperking.Daartegenoverstijgtdevraag
naar vis mondiaal, niet in het minst door de toepassing van conserveringstechnieken(diepvriezen)envaneensteedsverdergaandeproduktveredeling.Eenstructureleoverschottenproblematiek doetzichdanooksindslangniet meervoor.Het
neigentoteen aanbiedersmarkt heeft danookdeafzetkant vandevisserijgunstig
beïnvloed,ondanksdegebrekkigeorganisatievandesector.
7.VisserijendeEuropeseGemeenschap
Detotstandkoming vandeEuropeseGemeenschapheeft deweggeëffend voorde
noodzakelijke nauweresamenwerkingtussendeNoordzeestaten.DeEGheeftzich
aanvankelijk - vermoedelijk alseenextrapolatievanheteerdertotstandgekomen
landbouw(overschotten)beleid - gerichtophetmarktbeleid: minimumprijsregelingenenexportsubsidies.Hetmarktbeleidheeft weliswaartijdelijk enregionaalenig
effect gesorteerd, maar van een structurele overschottenproblematiek was nietof
nauwelijks sprake.Hetkwam tenslotte zelfs tot conflicten tussen het marktbeleid
enhetinmiddelsopganggekomenbeleidtothandhavingvandevisbestanden.
Meteenbeheersbeleid opgrond van een beperkt natuurlijk potentieel wasnog
weinig ervaring opgedaan. Het "visstandbeleid" in de vorm vannationalequota
hadaanvankelijk denogalvrijblijvende vormvangentlemen'sagreements;eerstin
een later stadium werd dit effectiever. Een en anderheeft deovercapaciteit inde
visserijblootgelegdmaarnogniettoteenoplossing daarvangeleid.
De fixatie op het quotabeleid heeft thans het marktbeleid geleidelijk op de
achtergrond geschoven. Het quotabeleid heeft zelfs afzet- en marktaspecten ver93

regaand genegeerd. Buitengewoon grote schommelingen indejaarlijks toegekende
quota en sluitingen van visserijen laten niet na verstorend of zelfs ontwrichtend op
afzetmarkten in te werken.
Inmiddels zijn wel fricties ontstaan tussen groepen vissers en tussen lidstaten.
Verschijnselen als quotaruil tussen lidstaten en omvlagging van schepen lijken
onbedoelde of onvoorziene aanpassingsverschijnselen te zijn van de visserij aan
een kennelijk niet adequate verdeling van de quota. De onderlinge tegenstellingen
benevens het marktverstorende karakter en de onvoldoende effectiviteit van het
quotaregime zal ertoe leiden dat in de toekomst de nationale opdeling van de
Noordzeevisserij zal moeten vervagen en het beleid meer gericht zal moeten worden op beheersing van de totale EG-visserij-inzet.
8. Stand van zaken en toekomstperspectief
Het ondernemerschap van de kottervissers heeft geleid tot een moderne vloot met
steeds grotere eenheden, maar ook tot een aanzienlijke uitbreiding van de totale
vangstcapaciteit. Onder de kleinere kotters is de inzetbaarheid op meerdere vistechnieken regel. De grote kotters hebben zich ontwikkeld tot gespecialiseerde, op
de vangst van platvis gerichte eenheden. In die zin is de flexibiliteit geringer
geworden, hetgeen uiteraard door de grotere actieradius van deze schepen wordt
gecompenseerd. Het tekort aan vangstrechten is voorts aanleiding geweest voor
een zekere afroming van de "rent" doordat individuele vangstrechten onderling
worden verhandeld.

Tabel2 Saldoperpkenperopvarende inreëleguldensvan 1988bijconstante prijzen van visen
brandstof;en heteffect opdearbeidsopbrengst vandewerkelijke reële vis-en olieprijzen
55/56

71/72

78/79

84/85

87/88

Guldensper pk
Bij constante prijzen:
- besomming
- af: technische kosten

2,618
1,459

1,805
1,268

1,329
1,016

1,233
0,998

0,984
1,005

Saldovan vangst eninzet

1,159

0,537

0,313

0,235

-0,021

29

93

148

178

192

Pkper opvarende

1000 gulden per opvarende
Saldovanvangsteninzet bij
constante prijzen
Effect werkelijke reële visprijzen
ten opzichte van55/56
Effect werkelijke reële olieprijs
ten opzichte van 55/56
Arbeidsopbrengst

94

33

50

46

42

-4

0

+25

+49

+49

+48

0

+17

+7

-22

+29

33

92

102

69

73

Degroei van dekottervlootin de afgelopen decenniakan tot interessanteconclusies leiden. Wanneer over de gehele sector de gemiddelde reële arbeidsopbrengst per opvarende van dejaren rond 1985naast die van dejaren rond 1955
wordtgesteld,daniseenaanzienlijke toenemingteconstateren:vanƒ 33.000,-tot
ƒ 69.000,-. Wordt die groei nader geanalyseerd, dan blijkt ze tot stand te zijn
gekomenzoalsweergegeven intabel2.
De uitbreiding van de vloot is voortdurend sterker geweest dan die van de
werkgelegenheid. Dit heeft tot beginjaren zeventig netto effect op de inkomens
gehad,metnamedooreenalgemeneovergangopdeefficiënte boomkorvisserijin
deloopvandejarenzestig.Naderhandiseendergelijk effect nietmeerwaarneembaar,tussentijdse schommelingendaargelaten.Bijdeoorspronkelijke reëleprijzen
is in het meest recente tijdvak het resultaat van vangst en inzet zelfs tot nul
gedaald, niet in het minst door opgelegde beperkingen van de visserij. Deinkomenspositie van de vissers is dan ook afhankelijk geworden van een algemene
reële stijging vandevisprijzen. Daarnaast hebbendesterke schommelingen inde
reëleolieprijs hetbeeld beïnvloed. Tot 1984/85isdezeinvloedin steeds sterkere
matenegatief geweest.Eerstna 1985heeft eenschoksgewijze dalingvandereële
olieprijs een welkome compensatie geboden voorhet afgekalfde "vangst/inzeteffect".
Het effect van de uitbreiding van de visserijcapaciteit kan uiteraard niet los
wordengezienvandeteintensievebevissingvandeNoordzee.Dekottervisserijin
zijn huidige vormheeft danookeigenlijk temakenmetéénprobleem: descheve
verhouding tussentotalevangstcapaciteit endeinEG-verband toegekendevangstrechten. Ditprobleem hebben overigenspraktisch alle visserijsectoren in deomliggendelandeninmeerdereofminderemate.Indiendevisserijcapaciteit zichgaat
aanpassenaandevangstmogelijkheden zietheternaaruitdatduurzaameenrendabeleexploitatiemogelijk zalzijn.
Eenvraagisdaarbijtothoevereenafslanking vandevlootcapaciteit moetgaan.
Denkbaar is een vermindering tot de omvang die met het traditionele visserijpatroon technischvoldoendeisteachtenvoorhetopvissen vandetoegestanevangsten.Indatgevalontstaanvoordevisserijrelatief hogeinkomens.Degemiddelde
arbeidsopbrengstperopvarendezoubijvoorbeeld opbasisvandecijfers van1988
stijgen van 63.000 tot 116.000gulden,bij een afneming vande werkgelegenheid
met 25%. Het traditionele visserijpatroon betekent echter een onevenredig zware
belasting vandevissers.Tussen dezeminimumcapaciteit endehuidigecapaciteit
inzouechtereenvlootinzetmogelijk zijn dieenerzijdstotaanvaardbareinkomens
leidt,maaranderzijdseengroterewerkgelegenheideneenverlichtingvandewerkbelastingoplevert.
Deze situatie is langstweewegen tebereiken. Een daarvan isuitstoot vaneen
deelvande "technisch overtollige"vlootenbeperkingvandejaarlijkse inzetvan
deresterende,merendeelsgrote,schepen.Daarvoorisindeeersteplaatseenstelsel
vanvergunningen nodigdatdeomvangvandevlootkanbeheersen.Indetweede
plaatsdienenmaatregelentewordengetroffen omdeinzetvandevarendevlootte
beperken beneden detraditionele intensiteit daarvan. In depraktijk ishethuidige
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nationale beleid - sanering plus zeedagenregeling - daar een voorbeeld van. In
hoeverre hetmogelijk isdezebeperking algemeen ingang tedoen vinden zonder de
noodzaak van een duurzaam onevenredig groot controle-apparaat is een open
vraag.Voor detraditionele instelling van de vissers- zo veelmogelijk dezee op dient dan de te verwachten goede inkomenspositie bij een beperkte inzet voldoende tegenwicht te vormen.
Een andere mogelijkheid is een beperking van de gemiddelde scheepsomvang,
met name van het motorvermogen. Daardoor zal het aantal pk's sterker afnemen
dan het aantal opvarenden en dientengevolge de verhouding tussen pk's en vissers
teruglopen. Indien het in het verleden geconstateerde effect van de toenemende
pk's per opvarende op de inkomens omkeerbaar is zal dat geen afbreuk doen aan
die inkomens. Een dergelijke rigoureuze ingreep op de vloot is echter slechts op
langere termijn haalbaar. Een van debarrières isvantechnische aard: waarmoet de
huidige vloot grote schepen heen,voor zoverdieniet isom tebouwen toteen lager
motorvermogen? Van psychologische aard is de vraag hoe de vissers ertoe te
brengen genoegen te nemen met een kleiner schip.
Naar welke oplossing uiteindelijk de sector zal tenderen zal mede worden bepaald door de opstelling van overheid en bedrijfsleven. Daarbij speelt ook een rol
het vooruitzicht van een waarschijnlijke vermindering van het nationale karakter
van de onderscheiden vloten in de EG-landen ten faveure van een meer communautair gereguleerde vissersvloot.
Tenslotte verdient het aanbeveling het huidige beheerssysteem, dat uitmondt in
een groot aantal detaillistische regelingen, te vervangen door een globaler systeem.
De handhaving wordt daarmee waarschijnlijk gemakkelijker en de acceptatie door
het bedrijfsleven eveneens. Het bezwaar, dat de bevissing van afzonderlijke vissoorten minder beheersbaar zou worden, lijkt minder relevant gezien de weinig
positieve resultaten die het detaillistische beleid tot nu toe in dat opzicht heeft
opgeleverd.
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1.Tweekernbegrippen:Internationalehandelenlandbouwbeleid
Invrijwel elkegeordende staat laatdeoverheidzichinmetdeorganisatie vande
landbouwproduktie, metdeprijzen van landbouwprodukten en metdeinternationalehandel indieprodukten (DeHoogh, 1988:1).Deredenen zijn velerlei,maar
tweespringeneruit.Inrelatiefvroegestadiavanontwikkelingstaathetgaranderen
van de beschikbaarheid van voedsel voorop als reden voor het voeren van een
landbouwbeleid.Inde(post)-industriële samenlevingzijnhetdeveranderinginde
sectorstructuur- hetafnemende belangvandelandbouwsector alsbronvanwerkgelegenheideninkomen- endemogelijkegevolgendaarvanvoordeontwikkeling
vanhetplattelanddieinspiratiebronvoorhetlandbouwbeleidvormen.
IndevoorbijevijftigjarenisNederlandeenpost-industriëlesamenlevinggeworden,enhetlandbouwbeleidisdanookmeerenmeergerichtophetbegeleidenvan
deveranderendepositievandelandbouwsector.Nederlandisdaarinnatuurlijkniet
uniekgeweest;invrijwel alleWesterselandenvoltrokkenzichvergelijkbare maatschappelijke ontwikkelingen. Depreciese vorm vanhet landbouwbeleid isnietin
alle landen hetzelfde geweest - de omstandigheden, schaarsteverhoudingen en
tempivanverandering verschilden. Eenbelangrijke overeenkomst isechter datin
allegevallen deinternationalehandelinlandbouwprodukten doorhetbeleidwerd
beïnvloed. De ontwikkelingen op dewereldmarkten waren tegelijkertijd ook van
invloedopdeontwikkelingsmogelijkheden vandelandbouwsectorenophetlandbouwbeleidinafzonderlijke landen.
InéénopzichtweekNederlandwelafvansommigeanderelanden.Deoverheid
benaderdedelandbouwsector veelalalseeneconomisch levensvatbare sector,die
instaatgeacht werdteconcurreren. Hetbeleidkreegdaarmeeeen liberaleinslag:
voorwaarden scheppen ging boven beschermen. Gegeven derelatief kleinethuismarkt werd export een belangrijke afzetrichting. Beleidsmaatregelen werden dan
ookveelalbeoordeeldophunmogelijkegevolgenvoordeexportpositie.HetresultaatvandezebenaderingisgeweestdatNederlandoverhetalgemeeneen efficiënteproducentvanland-entuinbouwproduktenis.
Uit het voorgaande is af te leiden dat internationale handel in landbouwprodukten en landbouwbeleid - om het bestaan van boeren, het platteland en de
nationale landbouwsector enigszins veilig te stellen- tweebegrippen zijn gewordendienauwmetelkaarverbonden zijn.Indezebijdrage willenwevooralingaan
Deauteurisdankverschuldigdaaning. HJ.Kelholt(LEI)diebehulpzaamisgeweestbij het
verzamelenvandegebruiktedata.
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Tabel 1Agrarische export van een aantal landen naar alle bestemmingen in 1987,mld$

Wereld
U.S.A.
Frankrijk
Nederland
West-Duitsland
Ver.Koninkrijk
BLEU
Brazilië
Australië
Italië
Canada
Denemarken
Spanje
EG-12

Export

Export exclusief
EG-intrahandel

251,2
31,3
23,6
23,1
15,1
10,0
9,0
8,5
8,1
7,9
7,3
6,7
5,9
108,2

173,8
31,3
6,9
5,1
4,3
4,1
1,0
8,5
8,1
2,7
7,3
3,1
2,0
30,3

Bron: - FAO,Trade Yearbook, diversejaren.
- LEI/EXMIS.

op het eerste begrip en op de wisselwerking tussen handel en landbouwbeleid,
uitgaande van de Nederlandse situatie.
Die Nederlandse situatie is niet zomaar een toevoeging, omdat Nederland de op
twee na grootste exporteur van landbouwprodukten ter wereld is (tabel 1). De
agrarische export van Nederland maakt ongeveer een kwart uit van de totale goederenuitvoer. Dat de Nederlandse economie zeer open is - overigens niet zo bijzonder voor een klein land - komt eveneens tot uitdrukking in de import. Nederland is namelijk ook één van de belangrijkste importeurs van landbouwprodukten
in de wereld (zie ook paragraaf 1.2).
Uit tabel 1blijkt dat bijna tachtig procent van de agrarische export van Nederland naardeEGgaat. Duidelijk isdatalleen daarom alhetEG-landbouwbeleidvan
groot belang is voor ons land.
In de volgende paragrafen (2 en 3) wordt dan ook vooral aandacht besteed aan
het ontstaan van die Nederlandse exportpositie, waarvoor wat verder dan vijftig
jaar terug in de tijd gegaan moet worden. Daarin komt het landbouwbeleid in
Nederland na de oorlog aan de orde - een permanent beleid ontstaan uit ad-hoc
ingrijpen. Het landbouwbeleid in Nederland was inhet midden van dejaren vijftig
bezig vast te lopen, maar werd gered door de instelling van het EG-landbouwbeleid. Het EG-beleid en de plaats van Nederland daarbinnen komt in paragraaf 4
aan bod. Het duurde zo'n dertig jaar voor ook dat beleid haar grenzen bereikt had
(paragraaf 5). In beide gevallen is het de relatie met de wereldmarkt geweest die
hetbeleid deed stranden. De situatie opde wereldmarkt komt inparagraaf 6aan de
orde, waarbij vooral ingegaan wordt op de gevolgen van de problemen op de
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wereldmarkt voorhet landbouwbeleid. Hetgaat inhet bijzonder omdeovergang
naareenlandbouwbeleid datbijeennetto-exportsituatiepast,deelsgekoppeldaan
internationale onderhandelingen. Die internationale onderhandelingen - het
GATT-overleg - worden inparagraaf 7behandeld, waarna weindelaatsteparagraaf afsluiten metdeconclusiesvoordeNederlandsepositie.
2.DeNederlandseexport:hetglobalebeeld
Internationale handel in landbouwprodukten heeft in het westen en het noorden
vanNederlandeenbijzonderlangetraditie.Ditgeheelintegenstellingtotdeoostelijkezandgebieden,waarpasrond 1850delocaalzelfvoorzienende landbouwvoor
demarktbegonteproduceren (VanZanden, 1985:197).Ditproceshadzichinde
Hollandenbijna vijfhonderd jaareerdervoltrokken,waarbijdetoenemendebevolkingsomvang van de steden de motor was. De produktiemogelijkheden van de
westelijke helft vanNederlandwarenzodanigdathetaantrekkelijk werdtespecialiseren in dierlijke produkten en tegelijkertijd het voor de bevolking benodigde
graanteimporteren.Dezesituatiemaaktedeboerenrelatief vroegafhankelijk van
de markt en stimuleerde tot produktiviteitsontwikkeling. Daardoor kwam er,met
instandhoudingvanhetniveauvandedierlijkeproduktie,ruimtevoordeproduktie
vanindustriëlegrondstoffen entuinbouwtoendaarvraagnaarontstond(Huizinga,
1986).Omdatdetraditievanexportmetdebijbehorende infrastructuur enmarktcontacten bestond, kon ook de export van tuinbouwprodukten relatief vroeg op
gangkomen.
Wezenlijke veranderingen inditpatroondienden zichaaninhetmiddenvande
negentiende eeuw. In figuur 1is de lange-termijnontwikkeling van de hoeveelheidscomponent vandeNederlandse export vanonbewerkte agrarischeprodukten
weergegeven,ontleend aaneenstudievanPilat.
Nadrukkelijk zij vermeld dat het hier slechts onbewerkte agrarische produkten
betreft; voor "totaal-agrarisch" is geen doorlopende reeksbeschikbaar. Wanneer
op basis van CBS-reeksen (CBS, 1989) een raming gemaakt wordt van de ontwikkeling van de export van voeding,dranken entabak, gedefleerd met deprijsontwikkeling vandegeheleexport,ontstaatglobaalhetzelfde beeld.Met 1925als
basis(=100)isdeuitvoer97in 1930,65in 1935,104in 1950,190in 1960,435in
1970en893in1988.
Pilat (1989) onderscheidt vier perioden tussen 1846 en de crisis van dejaren
dertig:
1846-75:
snellegroeivandeagrarischeexportalsgevolgvanhandelsliberalisatieinbuurlanden;
1875-83:
daling van de export, deels door een toenemende binnenlandse
vraag, deels door goedkoop aanbod van elders, deels ook door
verslechtering vandekwaliteit vandeprodukten;
1883-1914: hernieuwde groei, met een toenemend belang van tuinbouwproduktenenbewerkteprodukten;
vanaf 1914: dalingalsgevolgvandeEersteWereldoorlogensnelhersteldaarna.
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Figuur 1 Export van onbewerkte agrarische Produkten uit Nederland 1846-1984, hoeveelheid,
Laspeyres index 1860 = 1 0 0
Bron: Pilat, 1989:68-71

Deze golvende, maar stijgende export gaat ook daarna door. Uit cijfers van Van
Ark (1986) valt af te leiden dat de agrarische export vanaf 1932 instort: tussen
1931 en 1933 een daling van de hoeveelheid met ruim een kwart, tussen 1931 en
1935met zelfs 45%. Dezelfde bron laat zien dat de exportprijs eerder, in 1929,een
vrije val begon:meer dan een halvering ineen paarjaar tijds. Na de oorlog herstelt
de export voor landbouwprodukten zich snel (figuur 1).
In 1949 is het peil van 1931 weer vrijwel bereikt; de groei gaat dan in hoog
tempo door. Tot 1960 is de jaarlijkse toename van de geëxporteerde hoeveelheid
veelal rond de 10%,daarna neemt ze wat af. Het lidmaatschap van de EG betekendevooreen aantalprodukten een overstap van een enigszins liberaal naar een meer
protectionistisch beleid. De EG-markt lag weliswaar open voor de Nederlandse
export, maar het duurde een jaar of wat voordat daar ten volle van geprofiteerd
werd. Vanaf 1970 trok de groei weer aan met, in hoeveelheden nog steeds, zo'n
8% perjaar. Tot op dit moment is die groei ononderbroken. De na-oorlogseperiode kenmerkt zich derhalve door een alsmaar doorgaande exportgroei, die slechts
tussen 1960en 1970 wat vertraging kende.
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3. De export naar bestemming
Momenteel isWest-Duitsland verreweg de grootsteklantvandeNederlandse landbouwsector (tabel 2). Op zichzelf is dat niet verwonderlijk: het is een groot, gemakkelijk bereikbaar buurland. Toch is de dominante positie van Duitsland in de
Nederlandse export eigenlijk pasna de Tweede Wereldoorlog ontstaan.Inde vorige eeuw had Duitsland slechts een aandeel van zo'n 20% (Thoe Schwartzenberg,
1981).Inde loopdertijd wasdit aandeel langzaam toegenomen,enrond 1920was
de Duitse markt belangrijker geworden dan de Engelse.Deze toename vond plaats
ondanks het opkomend protectionisme in Duitsland rond de landbouwcrisis van
1880.Demarktbeschermingdie indietijd inDuitsland gold had vooral betrekking
oponbewerkte akkerbouwprodukten, metnamegraan,waarmeedevoor Nederland
Tabel2ExportvanlandbouwproductenuitNederlandnaarbestemminga),totaalennaarmate
vanmarktordening, 1960-1988,min$
1980

1960

1988

mo b)

nmo
c)

totaal
d)

mob)

nmo
c)

totaal
d)

mob)

nmo
c)

totaal
d)

BLEU
BRD
Frankrijk
Italië

29
152
31
32

26
116
18
5

109
377
86
58

506
1455
383
280

219
1661
340
108

1923
5410
1787
1093

617
1740
664
594

409
2386
707
313

2807
7525
3067
2595

EG-6

243

164

631

2625

2328

10213

3615

3815

15994

0

1

7

22

56

182

91

153

452

51
2
0

179
5
8

252
9
114

296
27
6

1242
65
174

334
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belangrijke veehouderijprodukten en de bewerkte produkten een concurrentievoordeel kregen. Vanaf 1933liep de afzet naar Duitsland snelterug, en werd Engeland
tijdelijk weer de belangrijkste markt, overigens zonder dat in absolute zin de afzet
naar dat land wezenlijk steeg.
Tijdens de oorlog was er van handel in landbouwprodukten geen sprake, als we
de gedwongen leveranties aan Duitsland buiten beschouwing laten. Vanaf 1946
liep de afzet naar het buitenland snel op. Het snelle economische herstel van de
Bondsrepubliek bood uitstekende exportkansen; dehandel met Engeland bleef daar
verbij achter. Hetaandeel van dit land islangzaam maar zeker gedaald, via 15%in
1958tot ongeveer 7% heden ten dage. Thoe Schwarzenberg (1981) voert daarvoor
drie oorzaken aan: stimulering van de Engelse landbouwsector door de overheid,
het buiten de EG blijven van dat land en de achterbijvende inkomensontwikkeling.
Met name het eerstgenoemde punt wordt vaak vergeten. Ook na de toetreding tot
de EG - in 1973- is dit stimuleren van de eigen sector doorgegaan, onder andere
steunend op het "MCB-wapen" (Strijker, 1986b). De export naar West-Duitsland
groeide aanzienlijk sneller.
4. De vorming van de EG en de gevolgen voor Nederland
In de economie worden verschillende verklaringsmodellen van internationale handel gehanteerd (zie Minne en Verbruggen, 1989). In vrijwel alle benaderingen
spelencomparatievekosten vanhandeldrijvende landen eengroterol,maar over de
oorzaak van verschillen in comparatieve kosten is in de loop der tijd verschillend
gedacht. Achtereenvolgens werden arbeidsproduktiviteit (Ricardo), relatieve factorbeschikbaarheden (Heckscher-Ohlin) en verschillen in het niveau van technische ontwikkeling (Vemon) als bepalend aangemerkt. In de eerste twee modellen
speelt het overheidsbeleid geen rol. In het laatste is het mogelijk overheidsbeïnvloeding een - beperkte - plaats te geven. Toch is juist deze factor van groot
belang als we de ontwikkeling van de internationale handel in landbouwprodukten
van Nederland in de voorbije decennia bekijken.
In de eerste jaren na de oorlog was agrarische export de aangewezen weg om
deviezen binnen te krijgen. De overheid stelde dan ook alles in het werk om de
landbouwproduktie en -export weer snel van de grond tekrijgen. Het ingrijpen van
de overheid in de landbouwsector, dat in dejaren dertig - als crisisbeleid - vorm
gekregen had, en in de oorlog doorging, werd na de oorlog gecontinueerd. In 1948
werd duidelijk dat er niet langer sprake was van een tijdelijke overheidsbemoeienis, maar van een meer permanent ingrijpen (Strijker, 1986a:23).
Het centrale doel van het landbouwbeleid werd produktiviteitsverhoging enkostenverlaging (Strijker, 1986a). Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van
dat doel was dat de inkomens in de landbouw op een redelijk niveau gehandhaafd
moesten worden. Onderwijs, onderzoek en voorlichting werden aangemerkt als
belangrijke instrumenten om tot het gestelde doel te komen. In het voorgenomen
beleid werd blijvende inkomensondersteuning afgewezen, maar de prijsondersteuning die in de jaren dertig ontstaan was, bleef gehandhaafd, en werd zelfs uit102

gebouwd (Strijker, 1986a).Grondslag voordeprijsvaststelling waren deLEI-berekeningen. Deze werden door de overheid weliswaar niet onverkort gevolgd om
inflatie tevoorkomen, maartoch werdenigermate rekening gehouden metdeinkomensbehoefte van de landbouw (zie Stroink, 1987:86, 96, 97).Voor granen bleef
de vastgestelde prijs in de eerstejaren na de oorlog ruim onder het wereldmarktniveau, voor zuivel gold al sneldatexportsubsidies nodig waren. Inhet decennium
nade oorlog nam deproduktie sneltoe,meteennavenante toename vande export.
Omdat voor een deel van de export aanzienlijke subsidies nodig waren, liepen de
kosten voor de overheid snel op.Eindjaren vijftig leidde dit tot de overtuiging bij
velen,dathet beleid vanprijsondersteuning, onder druk van detoenemende kosten
vandeexport,fundamenteel herzien moest worden (Strijker, 1986a:26).Dediscussies over het landbouwbeleid in Nederland speelden zich af in een situatie waarin
volop gepraat werd over de vorming van de EG. Het Verdrag van Rome (in
werking getreden op 1 januari 1958) betrof ook de landbouwsector, iets waar
Nederland en Frankrijk hard voor gestreden hadden. Vooral Engeland en de Bondrepubliek hadden delandbouw buiten deEG willen houden, maarvoorde landen
waarvoor agrarische export belangrijk was, was dat onacceptabel (Tracy, 1982).
Opgemerkt moet worden dat het VerenigdKoninkrijk nietdeelnam aanhet overleg
over de totstandkoming van de EG,maar dat wel rekening gehouden werd met de
Britsepositie,indehoopdat landbij de oprichting vandeEGtebetrekken (Pryce,
1973). De wens ook de landbouwsector deel uit te laten maken van de Gemeenschappelijke markt, betekende echter ook dat de verschillende vormen van nationaal landbouwbeleid geüniformeerd moesten worden tot een gemeenschappelijk
beleid. Met het Verdrag van Rome werd de discussie over hoe het verder moest
met het Nederlandse landbouwbeleid vervangen door de discussie over de vormgeving van het EG-landbouwbeleid. De last die de landbouwexport op de Nederlandse begroting legde, kon verschoven worden naar Brussel, en verdween zelfs
grotendeels omdat de EG voor veel produkten niet exporterend, maar importerend
was (Meester & Strijker, 1985).Metde invoering van het EG-landbouwbeleid was
de discussie in Nederland overhet landbouwbeleid overigens niet afgelopen. Rond
1965, 1968en 1974werden uitgebreide debattenoverhetbeleid gevoerd2. Hoewel
de standpunten sterk uiteenliepen, werd in vrijwel alle discussiebijdragen er van
uitgegaan dat het landbouwbeleid bezig was vast te lopen.
DeNederlandse agrarischeexport kreeg doordevorming vandeEG,enmeer in
hetbijzonder door de totstandkoming vanhet Gemeenschappelijk landbouwbeleid,
alle mogelijkheden zich verder te ontwikkelen. Deze kansen werden, na enige
aarzeling, volop benut. Gekoppeld aan de snelle economische groei van de lidstaten, met name van West-Duitsland, ontstonden uitstekende afzetmogelijkheden
voor aardappelen, groenten, bloemen en varkensvlees. De directe overheidsbemoeienis met de export van deze produkten is overigens beperkt geweest. Het
betrof vooralvoorwaardenscheppend beleid,onderzoek envoorlichting, kwaliteits2

Ziebijvoorbeeld:DeEconomist, 1964,jaarg. 112,No. 1, ESB 10/02/1965,05/05/1965, 28/02/
68, 19/06/1968,06/09/1972, 14, 21 en28/08/1974).
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controle en bijvoorbeeld internationale afstemming op fytosanitair gebied. Door
het ontbreken van een EG-prijsbeleid voor dit soort produkten, was van verstoring
van dehandel naar landen buiten deEGnauwelijks sprake.Althans,voor zover het
belemmeringen van EG-zijde betreft, want belemmeringen bij invoer in derde
landen waren- enzijn - ervolop.Dithield indatvooral afzet naarlidstaten van de
EG kansen bood. Kansen die bijvoorbeeld door de tuinbouwsector, door de intensieve veehouderij en door de producenten van aardappelen ten volle aangegrepen
werden.
Heel anders verliep dit met produkten waarvoor wel een Gemeenschappelijk
prijsbeleid afgesproken werd. Export naar landen buiten de EG is voor de zogenaamde marktordeningsprodukten - door het relatief hoge interne prijspeil - niet
zonder meer mogelijk. Het verschil tussen het interne en het wereldmarktprijspeil
wordt overbrugd door exportsubsidies (restituties). De invloed van de overheid op
handelsstromen wordt daarmee heel direct. De omvang van de graanexporten uit
de EG naar Noord-Afrika in recentejaren is bijvoorbeeld alleen maar te verklaren
uithet niveau van de exportsubsidies (Van Berkum, 1988).De afhankelijkheid van
exportsubsidies maakt het opbouwen van duurzame relaties met afnemers elders
tot een moeizame activiteit.
Voor de Nederlandse export van marktordeningsprodukten binnen de EG zijn
twee dingen van belang. In de eerste plaats werd export naar EG-lidstaten eenvoudiger. Zonder verdere tussenkomst van de overheid kon naar alle lidstaten
geëxporteerd worden. Daarbij kwam dat de overgang naar Gemeenschappelijke
prijzen voor Nederland en voor de meeste andere lidstaten een relatieve stijging
van het prijsniveau inhield (Strijker, 1986b:27). Het beleid van relatief hoge prijzen deed echter na verloop van tijd de produktie van marktordeningsprodukten in
de EG toenemen, waarmee de exportkansen binnen de EG kleiner werden. Vanwege de ligging en handelsverbindingen van Nederland met niet-EG-landen werd
de export naar landen buiten de EG al snel belangrijk. Tussen 1960 en 1980 nam
het aandeel van marktordeningsprodukten in het exportpakket naar landen buiten
de EGdan ook aanzienlijk toe (Meester & Strijker, 1985:195;zieook tabel 2).Met
name depositie van zuivelprodukten valt indit verband op (tabel 3).Waar bijvoorbeeld vlees en tuinbouwprodukten vooral naar de EG gaan, vindt de zuivel haar
bestemming voor een belangrijk deel buiten de EG.
Tabel3Uitvoervanlandbouwprodukten uitNederland naarlandenbuitendeEG-12inprocenten
van detotaleNederlandse uitvoer van debetreffende produkten (1980, 1988)
1980
Totaal landbouwprodukten
waarvan:pluimvee-en varkensvlees
zuivel eneieren
tuinbouwprodukten
Bron:LEI/EXMIS.
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23,6
6,4
40,4
15,2

1988
23,4
4,1
38,7
17,1

Hetisdevraag ofdeligging vanNederland endematevanbederfelijkheid de
enige verklaring hiervoor zijn. Met name voor zuivel lijkt de gerichtheid vande
Nederlandse industrie op "grote" produkten als kaas, melkpoeder en boter ook
een verklaring. Afzet van dergelijke produkten gaat doorgaans in grote partijen.
Verkoop,metsubsidie,naarderdelandenligtdanvoordehand.Hetgevolgiswel
datdestabieleengemakkelijk bereikbarebinnenmarktverruildwordtvoordequa
marketingmethoden eenvoudige,maaroverigensrisicovollewereldmarkt.
Almetalblijkt,naeenwataarzelendbeginindezestigerjaren,deNederlandse
exportdekansenvandegrotebinnenmarkt goedbenuttehebben.
5.DevolgelopenEG-markt
Nadat,in 1968,hetGemeenschappelijk landbouwbeleidinvolleomvangtoegepast
werd, bleken weldra dezelfde problemen op te duiken als die welke het Nederlandse landbouwbeleid zo'n vijftien jaar eerder ontmoet had. De produktie nam
sneltoe,terwijldeafzet haperde.Hetrelatief hogeprijsniveau endeversnellingin
deproduktiviteitsontwikkeling zorgdeervoordatdeEGvoorsteedsmeerprodukten in de eigen behoefte kon voorzien. Slechts de toetreding van Denemarken,
Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot deEG,in 1973,drukte demate van zelfvoorziening tijdelijk omlaag. Voor de niet-marktordeningsprodukten richtte het
aanbod zich naar de vraagomvang: de markt deed z'n werk. Voor de produkten
waarvoor een zware marktordening bestond, werd het prijsniveau onvoldoende
verlaagd om aanbod envraag bij elkaartebrengen (zieMeester &Strijker, 1985
vooreenoverzicht vandesnelstijgende zelfvoorziening endegevolgendaarvan).
De communautaire preferentie zorgde ervoor dat de negatieve gevolgen van het
gevoerdebeleidindeeersteplaatsbijdetraditioneleexporteursnaardeEGterecht
kwamen. De import van de EG liep terug. Het interventiemechanisme, ooit bedoeld omtijdelijke (eventueel regionale) onevenwichtigheden vandemarkt opte
vangen,kreegeenpermanent karakter, tot depakhuizenenkoelhuizen totdenok
gevuld waren.VoordeNederlandse export haddit vooral indirect gevolgen:produktie louter voor interventie gebeurde vooral door minder opdemarkt georiënteerde gebieden. Toch waren de consequenties er niet minder om; zowel prijsvorming als export naar landen buiten de EG werden afhankelijk van de budgettaireruimteinBrussel.
Vanaf het midden van dezeventigerjaren is indepolitiek gepraatoververandering van het beleid. Het traditionele beleid sluit niet aan bij de exportsituatie
waarindeEGkwamteverkeren.Tochheeft hettotongeveer 1985geduurdvoordatferme besluitengenomenwerden.Deinvoeringvandesuperheffing voormelk
(april 1984) en depublicatie van het Groenboek (Commissie, 1985) in augustus
1985markerenhetomslagpunt.
Desuperheffing voormelkalsinstrumentvoorproduktiebeperking- alsalternatief vooreendrastische prijsverlaging - heeft eenlange voorgeschiedenis gekend
(Petit,et al., 1987).Daarbij warenhet intoenemende matedeindividueleboeren
dievóórquoteringkozen,endezuivelindustriedietegenstanderwas.Derolvande
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grote markten opengaan. Toch zijn ook problemen te verwachten. Dat geldt in de
eerste plaats voor de intensieve veehouderij, die haar concurrentiepositie ziet verslechteren. Het prijsvoordeel dat voor veevoer lang bestaan heeft, wordt bedreigd
door lagere graanprijzen en een afnemend belang van graansubstituten. De milieuproblemen die deze sector heeft, maken de situatie nog somberder.
De geleidelijke verschuiving van prijsondersteuning naar inkomensondersteuning is voor Nederland vanuit het perspectief van de Nederlandse economie niet
erg aantrekkelijk. Immers, het relatief grote produktie-aandeel van Nederland binnen de EG heeft in het verleden borg gestaan voor aanzienlijke baten, terwijl het
aantal boeren maar klein is. Toch is een zekere uitruil van prijsondersteuning en
markttoegang voor Nederland waarschijnlijk aantrekkelijk. Binnen de Nederlandse
landbouw betekent dat een verschuiving van inkomensmogelijkheden. De intensieve veehouderij en de sectoren die vooral in marktordeningsprodukten gespecialiseerd zijn zien hun positie verslechteren; de tuinbouw, de sierteelt en de vrije
akkerbouwprodukten (aardappelen en pootgoed) krijgen juist extra mogelijken. De
geringste helderheid is er in dat kader voor de zuivel. Aan de ene kant zullen
nieuwe afzetmarkten opengaan, aan de andere kant zal regulering van de produktieomvang noodzakelijk blijven. Het is dan de vraag of Nederland binnen de EG
haar gunstige produktiemogelijkheden zal kunnen (mogen) uitbuiten.
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NEDERLAND ALS SPECIALIST IN AGRARISCHE
PRODUKTIE
J.H. Post

1. Inleiding
Als klein land is Nederland sterk georiënteerd op het buitenland. Dat geldt ook
voor de landbouwsector. In deze bijdrage wordt dit nader uitgewerkt. Ingegaan
wordt op de vraag in hoeverre die oriëntatie van de voortbrenging voor agrarische
Produkten en voedingsmiddelen heeft geloond. Enerzijds kan daarbij worden gelet
op de vergelijking met de beloning in andere sectoren en anderzijds op die met de
beloning in andere landen. Bij de beoordeling van de landbouw als bestaansbron
mag evenwel hetgezichtsveld nietbeperkt blijven totdeprimaire sector maar moet
de agribusiness als geheel in beschouwing worden genomen. Tenslotte worden de
achtergronden van de nog steeds aanwezige agrarische specialisatie geanalyseerd.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een goederenclassificatie van de OECD.
2. Kleine landen moeten zich specialiseren
Kleine ontwikkelde landen, zoals Nederland, zijn in het algemeen sterk internationaal georiënteerd. Ze moeten ook wel, hun economie is immers te klein om een
volledig pakket consumptie- en investeringsgoederen te produceren en tegelijkertijd hun inwoners een hoge levensstandaard te bieden. Om dat laatste mogelijk te
maken is onder meer specialisatie noodzakelijk. Dat wil zeggen produktie voor de
uitvoer van die goederen en diensten waarvoor het land comparatieve voordelen
heeft en invoer van die goederen en diensten waarvoor het land comparatieve
nadelen heeft. Voor groteontwikkelde landen zoalsdeVerenigde Staten geldt deze
stelregel uiteraard ook, maar leidt ze door de grootte van hun economie minder
snel tot een eenzijdig samengesteld produktiepakket. Bovendien zal wanneer economies of scale een rol gaan spelen, vooral voor kleine landen de noodzaak om te
specialiseren toenemen. Het ligt voor de hand dat kleine landen dan ook, nog meer
dan grote landen, belang hebben bij het functioneren van internationale markten en
datniet alleen voor wat betreft hun uitvoer maarook voor hun invoer van goederen
en diensten (Minne et al., 1989). Kleine landen zullen vanuit dat gezichtspunt dan
ook meerneigen naar eenpolitiek van vrijhandel. Daarnaast spelen andere factoren
een rol.
De verschillen in internationale oriëntatie tussen grote en kleine landen kan
geïllustreerd worden met een kengetal, waarbij het totaal van in- en uitvoer is
uitgedrukt in procenten van het totaal van nationale produktie en bestedingen. Dat
kengetal ligt voor een grote economie als de Verenigde Staten in de orde van
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grootte van tien, voor "middelgrote" economieën als die van West-Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tussen detwintig en de dertig en voor kleine
economieën als die van Nederland en België op 50 à 60 procent.
In de afgelopen vijfendertig jaar blijken dezepercentages inhet algemeen geleidelijk te zijn gestegen. Zo lag in 1955 het cijfer voor de Verenigde Staten op
omstreeks vijf, voor West-Duitsland en Frankrijk tussen de vijftien en twintig en
voor Nederland beneden de vijftig procent. Er kan dus worden gesproken van een
toenemende internationale economische vervlechting.
Uit deze cijfers komt de grote en geleidelijk nog toenemende internationale
oriëntatie van de Nederlandse economie duidelijk naar voren. Die internationale
oriëntatie kan ook geïllustreerd worden aan de hand van gegevens van de Wereldbank (1988).Daaruitkanworden afgeleid dat voorde 120belangrijkste landen wat
bruto nationaal produkt betreft Nederland de veertiende plaats inneemt en wat
internationale handel aangaat een achtste plaats.
3. Nederland specialist in landbouwprodukten en voedingsmiddelen
Bezien we de aard van die internationale oriëntatie, dan blijkt dat landbouwprodukten en voedingsmiddelen zowel bij de uitvoer als bij de invoer een belangrijke
rol spelen.Zo beliep in 1988de uitvoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen 24% van de totale goederenuitvoer1 en de agrarische invoer 16% van de
totale goedereninvoer (zie figuur 1).Het verschil tussen beide, het agrarisch handelssaldo, bedroeg in 1989 bijna 24 miljard gulden. Tegen de achtergrond van de
hiervoor geschetste internationale oriëntatie van de Nederlandse economie geven
deze simpele cijfers reeds aan dat Nederland zich in sterke mate heeft gespecialiseerd opde voortbrenging van agrarische produkten en voedingsmiddelen als bron
vanbestaan.Ditblijkt ooknog eensuithet feit datNederland opde wereldranglijst
van exporteurs van agrarische produkten en voedingsmiddelen, in 1988 direct na
Frankrijk, de derde plaats inneemt. Die specialisatie op agrarische produkten en
voedingsmiddelen kaneveneens worden geduid doorrangschikking van internationaal concurrerende sectoren naar procentueel aandeel in de wereldmarkt. In 1986
behoorden van de top-tien van deze sectoren er negen tot het "landbouw-voedingsmiddelencluster". De sector aardgas was de enige topper die niet tot dit
cluster behoorde. Het aandeel in de wereldexportmarkt voor deze sectoren lag
tussen 32%en 64% (Jacobs, 1990).
De laatste halve eeuw is die specialisatie echter wel minder geworden. Wanneer
debijzondere periode 1940-1950buiten beschouwing wordt gelaten- inhet laatste
jaar van die periode was de agrarische export weer ongeveer op het peil van dat
direct voor deTweedeWereldoorlog- danblijkt hetvolgende. Het aandeel van de
agrarischeuitvoerindetotaleexportdaaltvan46%in 1950tot27%in 1970endat
van de agrarische invoer in de totale import van 30% in 1950 tot 16% in 1970.
Exclusief bosbouw envisserij maarinclusief produkten vanbuitelandse herkomst die aldan
nietnaverwerkingwordengeëxporteerd,bijvoorbeeld rozenuitIsraëlofkoffie enthee.
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Figuur 1 Deagrarischeinvoerenuitvoeralspercentagevandetotaleinvoeren uitvoer

Daarna loopt het aandeel van de agrarische uitvoer nog slechts weinig terug, terwijl dat van de agrarische invoer vrijwel constant blijft. Vooral voor 1970isdus de
specialisatie van de Nederlandse economie op de voortbrenging van agrarische
Produkten en voedingsmiddelen verminderd, terwijl na 1970 deze agrarische specialisatie maar weinig aan betekenis inboette.
De oriëntatie op de produktie van landbouwprodukten en voedingsmiddelen
komt ook duidelijk naar voren wanneer we een vergelijking maken met een aantal
andere landen. Zo bedroeg volgens Eurostat (Commissie, 1990) in 1988 het aandeel van de export van agrarische produkten en voedingsmiddelen in de totale
export inWest-Duitsland circa4%,inhetVerenigd Koninkrijk rond 6% en zelfs in
Frankrijk lag het percentage agrarische export (12%) duidelijk beneden dat van
Nederland (22%)2. Bovendien moet hierbij in aanmerking worden genomen dat
Frankrijk een veel minder internationaal georiënteerde economie heeft dan Nederland (zie paragraaf 2). Het aandeel van de agrarische export in het totaal van de
nationale bestedingen is daardoor in Frankrijk veel kleiner dan inNederland. In de

2

Dooreenietsanderedefinitie vanlandbouwprodukten envoedingsmiddelenwijktditpercentagewatafvanhethiervoorgenoemdepercentagevan 24.
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EG is alleen in Ierland en Denemarken het aandeel van de agrarische uitvoer nog
iets groter dan in Nederland.
Hiervoor is gesproken over de relatieve specialisatie van Nederland op agrarische produkten en voedingsmiddelen, waarbij is gesteld dat deze na een aanvankelijke vermindering zich op een vrij hoog niveau heeft weten te handhaven.
Dit is opmerkelijk wanneer er rekening mee wordt gehouden dat:
- de economieën van de ontwikkelde landen na 1950 een sterke groei hebben
gekend, een groei die aanzienlijk groter was dan de toeneming van de bevolking.De vraag naar voedingsmiddelen steeg mede daardoor minder dan gemiddeld;
- de afzetmogelijkheden in Nederland aanzienlijk toenamen: de omvang van de
bevolking steeg van bijna 9 miljoen inwoners in 1940 tot bijna 15 miljoen in
1990terwijl het reële inkomen per hoofd eveneens aanzienlijk groeide;
- de terms of trade, ofwel de prijsverhouding tussen agrarische en niet- agrarischeprodukten, zichduidelijk tennadele vandeeerste groepprodukten hebben
ontwikkeld.
Het behouden van een relatief hoog niveau van agrarische specialisatie is dan ook
vooral gerealiseerd door een sterke volumegroei van de agrarische export en door
aanpassingen in het agrarisch exportpakket (tabel 1). De Nederlandse landbouw
heeft zich daarbij vooral gespecialiseerd op produkten die weinig grond vergen en
waarvan de vraag verhoudingsgewijs sterk groeide. De groei van de export was
zelfs groterdandievanhetbinnenlands verbruik waardoorhetdeelvande produktie dat wordt geëxporteerd verder is toegenomen. De internationale oriëntatie van
de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie is dus de laatste vijftig jaar belangrijker geworden.Devooral aanvankelijk teruglopende relatievespecialisatievande
Nederlandse economie opdevoortbrenging van agrarischeprodukten en voedingsmiddelen is dan ook gepaard gegaan met een toenemende afhankelijkheid van
buitenlandse, vooral in de EG gelegen afzetmarkten.
Ter illustratie is voor een aantal groepen van produkten een overzicht opgenomen van de betekenis van de import uit Nederland op de markten van enkele

Tabel 1 Indexvanhetbruto-produktievolume*)vanland-entuinbouw(1950=100)
Sector

1960

1970

1980

1987

Akkerbouw
Veehouderij
Tuinbouw

128
150
148

123
170
245

141
303
437

164
338
640

Land-entuinbouw

145

197

290

349

*)Inclusief interneleveringen.
Bron: LEI/CBS.
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EG-lidstaten (tabel 2). De belangrijkste daarvan is de Bondsrepubliek waar de
Nederlandse agribusiness ongeveer evenveel afzet als in Nederland zelf. Voor veel
Produkten blijkt een groot deel van de Westduitse import uit Nederland afkomstig
te zijn. Ook in het boodschappenmandje van de Duitse consument nemen Produkten "aus Holland" een belangrijke plaats in. Voor groenten is het Nederlandse
aandeel zelfs evengroot als het Duitse. De export naar andere EG-lidstaten is veel
kleiner maar toch neemt ook daar het Nederlands produkt in het verbruik in veel
gevallen een belangrijke plaats in.
Tabel2AandeelvanNederland indeinvoerrespectievelijk hetverbruik vaneenaantal agrarische
Produkten van enkele EG-lidstaten in 1987(%)
Produkt

Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren
Kaas
Aardappelen
w.v. pootaardappelen
Groenten
w.v. tomaten
Bloemen en planten

BRD

Frankrijk

Ver. Kon.

Italië

invoer

verbruik

invoer

verbruik

in
voer

verbruik

invoer

verbruik

61
62
89
53
61
98
36
65
79

9
26
31
17
10
7
27
52
38

37
31
40
55
25
90
20
25
73

8
1
3
4
2
14
5
7
20

25
37
77
13
33
24
26
43
68

8
3
4
5
4
1
12
24
29

49
0
40
9
36
76
0
2
68

14
0
5
3
7
30
0
0
7

Bron:Berekeningen opbasis van gegevens van Eurostat.

Tegelijkertijd verloor de Nederlandse landbouw en voedingsmiddelenindustrie
terrein op de binnenlandse afzetmarkt. Vooral bij veehouderijprodukten liep het
binnenlands marktaandeel belangrijk terug (tabel 3). In vergelijking met de industrie alsgeheel valt evenwel opdathet binnenlands marktaandeel voor de landbouw
en de voedingsmiddelenindustrie niet alleen veel groter is maar ook minder snel
terugloopt. De daling van het binnenlandse marktaandeel is op zichzelf niet opmerkelijk, het is een logisch gevolg van toenemende internationalisatie en het
nuanceert daarmee tegelijkertijd het beeld van de voortdurend stijgende agrarische
export. Niettemin is het een verschijnsel dat wel de aandacht vraagt. De Nederlandse markt is niet langer het min of meer vanzelfsprekende domein van de
Nederlandse landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Het binnenlandse marktaandeel moet in toenemende mate worden verdedigd tegen buitenlandse producenten
en exporteurs.
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Tabel 3Deontwikkeling vanhetbinnenlands marktaandeel(%)
Sector
Landbouw,bosbouwenvisserij
Voedingsmiddelenindustrie:
veehouderijprodukten
overigeProdukten
Industrie

19641968

19691973

19741979

19801984

19851989

80

79

77

74

70

91
86
68

85
82
61

80
79
56

80
78
50

75
78
47

Bron:Centraal Economisch Plan.

4. Loont landbouwproduktie?
4.1De Nederlandse landbouwsector
Specialisatie in de agrarische produktie is alleen dan aantrekkelijk wanneer daarmee een redelijk inkomen kan worden behaald. Een indicatie hierover geeft de
vergelijking van de toegevoegde waarde per werker in de landbouw met die in de
industrieendedienstensector opbasisvangegevensvandeOECD 3 . Hetblijkt dan
dat in de periode 1950-1986 de toegevoegde waarde per werker in de landbouw
gemiddeld ongeveer 90% bedroeg van die per werker in de andere sectoren (tabel
4, eerste kolom).Gedurende deze lange periode waren er evenwelperiodes waarin
dit verhoudingsgetal soms beduidend hoger of lager lag. Dit geldt in het bijzonder
voor de tweede helft van de jaren zeventig, toen het inkomen per werker in de
landbouw bijzonder laagwasen sterk achterbleef bijdeinkomensstijging buiten de
landbouw. In dejaren tachtig trad een duidelijk herstel op maar werd tot 1988 het
gemiddelde niveau voor de gehele periode nog niet bereikt. Ook nu zijn de jaren
omstreeks het begin van de Tweede Wereldoorlog weer buiten beschouwing gelaten. Het inkomen in de landbouw was toen nog geen twee derde van dat buiten de
landbouw. Overigens was die inkomensverhouding al weer beduidend gunstiger
dan in de zwartste crisisjaren, 1931 en 1932, toen in de landbouw per werker
gemiddeld slechts ruim een derde werd verdiend van het inkomen in de andere
sectoren. Zoals gezegd gaat het hier slechts om een globale indicator. Zo zullen er
in de sectoren buiten de landbouw bedrijfstakken zijn waar per werker gemiddeld
belangrijk meer of minder werd verdiend. Hetzelfde kan worden gezegd voor
sectoren en bedrijven binnen de bedrijfstak landbouw: sommige sectoren scoren
beter, andere minder dan gemiddeld en ook de bedrijfsresultaten van bedrijven
binnen een sector vertonen vaak een grote spreiding. Deze spreiding hangt veelal

3

Hierbij wordt geenrekening gehouden met verschillen tussenbedrijfstakken indematewaarin
zij een beroep doen op de produktiefactoren grond en kapitaal. Bovendien zij eropgewezen dat
door de wijze waarop het aantal werkers wordt gemeten aan de berekende getallen slechts een
indicatieve waardemag worden toegekend.
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voor een groot deel samen met structurele verschillen tussen bedrijven en tussen
sectoren en vormt daarmee tegelijkertijd een impuls tot aanpassing van omvang en
samenstelling van produktiemiddelen en produktiepakketten. Gemiddeld genomen
kan evenwel worden vastgesteld dat de toegevoegde waarde per werker in de
landbouw weliswaar lager wasdan die indeindustrieen dienstensector, maar daar,
vooral in de periode 1950-1970, niet veel bij achterbleef.
Tabel 4 De toegevoegde waarde per arbeidskracht in de landbouw in procenten van die in
industrie en dienstensector
Periode

1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1987

Nederland

WestDuitsland

Frankrijk

Italië

Ver.
Kon.

95
99
84
87

37
37
39
36

36*)
43
52
52

28*)
32
35
38

83
80
90
76

Ver.
Staten

41
46
75
67

*) 1954-1960.
Bron:OECD,bewerking LEI.

De hiervoor geschetste stijging van het bruto produktievolume van de land- en
tuinbouw leidde niet tot een aanzienlijke toeneming van de reële toegevoegde
waarde van de agrarische sector als geheel. Weliswaar nam aanvankelijk het reële
inkomen van de sector toe maar na 1970trad een achteruitgang op. In het voor de
landbouw ongunstige jaar 1980 lag het reële inkomen van de land- en tuinbouw
zelfs lager dan dat in 1948 (tabel 6, eerste regel). Deze sterk uiteenlopende ontwikkeling vanbruto-produktie enreëel inkomen hangt mettwee factoren samen.In
de eerste plaats is de produktiestijging tot stand gekomen door een sterke toeneming van het verbruik van inputs uit andere sectoren (veevoer, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, energie etc). Hetvolume van denettoproduktienam daardoor minder sterk toe. Belangrijker is echter nog dat de terms of trade zich sterk
ten nadele van de landbouw hebben ontwikkeld. Dat grosso modo de reële toegevoegde waarde per werkende bijna op peil kon blijven is te danken aan de verhoudingsgewijs sterke produktiviteitsgroei in de agrarische sector die gepaard ging
met een vermindering van het aantal werkers in de landbouw (tabel 5, eerste
kolom). Omdat elders in de economie het inkomen wel toenam daalde het aandeel
van de landbouw in het nationaal inkomen van circa 13% in 1948 tot circa 4%
thans.
4.2Een internationale vergelijking: gunstig voor Nederland
Zoals gezegd bleef inNederland het niveau van detoegevoegde waardeper werker
indelandbouw nietveel achterbij datinindustrie en dienstensector. Datzelfde kon
voor veel andere ontwikkelde landen niet worden gezegd. In de meeste OECD116

landen lag de toegevoegde waarde per arbeidskracht in de landbouw in de afgelopen decenniabeduidend lagerdan gemiddeld inde industrieen dienstensector.
Ter illustratie zijn gegevens van enkele van die landen opgenomen in tabel 4. Van
deze landen benaderde het Verenigd Koninkrijk nog het meest de Nederlandse
inkomensverhoudingen tussen de landbouw en de beide andere sectoren (zie ook
Van der Meer, 1989).
Statistische problemen vragen om voorzichtigheid bij internationale vergelijkingen. In het bijzonder is dat het geval bij de factor arbeid, waarbij het aantal uren
per arbeidskracht tussen landen grote verschillen vertoont. Toch kan uit het voorgaande worden opgemaakt dat in veel andere ontwikkelde landen er, meer dan in
Nederland, aanleiding is geweest tot het onttrekken van arbeid aan de landbouw
ten gunste van meer inkomensperspectief biedende bedrijfstakken. Daartegenover
was er in Nederland meer aanleiding tot uitbreiding van de produktie. Gegevens
over de ontwikkeling van de agrarische produktie en het aantal agrarische arbeidskrachten ondersteunen deze gedachte. In het algemeen is hetproduktievolume van
de landbouw in Nederland sterker gestegen en het arbeidsvolume in de landbouw
langzamer gedaald dan in de andere landen van West-Europa (tabel 5). Vooral na
1960issprake vaneen aanzienlijke jaarlijkse groei van deproduktie in Nederland.
Eengroeidieindeeerstehelft vandejaren tachtig wordtbenaderd doordievan de
landbouw van het Verenigd Koninkrijk en van Denemarken. De arbeidsinput in de
landbouw daalde daarentegen in geen van de West-Europese landen zo langzaam
als in Nederland. Ook in dejaren 1960-1973,toen de vermindering van het aantal
arbeidskrachten in de Nederlandse landbouw beduidend sneller verliep dan in de
jaren ervoor en erna, was de teruggang verhoudingsgewijs kleiner dan elders in
West-Europa.
Ondanks diegeringere vermindering nam de reeds hoge (bruto-) arbeidsproduktiviteit in de Nederlandse landbouw vrijwel even snel toe als elders in WestEuropa, dankzij een sterkere groei van het produktievolume.
In de landbouw is de arbeidsproduktiviteit in het algemeen sterker gestegen dan
indeanderesectoren gemiddeld genomen hetgeval isgeweest.Zonamdearbeidsproduktiviteit indeindustrie indeeerdergenoemde landen na 1950 1à2%perjaar

TabelS EnkelekengetallenoverdeontwikkelingvandelandbouwinenkeleOECD-landen in
deperiode 1950-1986;veranderingenin% perjaar

Produktie
Termsoftrade
Arbeidsinput
Arbeidsproduktiviteit

Nederland

BRD

Frankrijk

Italië

Ver.

USA
Kon.

3.5
-2.9
-2.0
5.6

1.7
-2.3
-3.6
5.5

2.0
-1.9
-3.8 *)
5.9*)

1.9
-2.1
-4.0*)
6.0*)

2.5
-3.6
-2.3
4.9

1.5
-1.8
-2.5
4.1

*)1955-1986.
Bron:OECD,bewerkingLEI.
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Tabel 6 Ontwikkeling van de reële toegevoegde waarde *) in en in samenhang met de Nederlandse landbouw (1948=100)
1960

1970

1975

1980

1984

Landbouw
Voedingsmiddelenindustrie **)
Andere bedrijfstakken

129
165
180

122
276
230

108
260
260

89
237
288

117
290
312

Totaal
waarvan exportinkomen

141
237

157
327

149
326

137
320

168
398

*)In guldens van 1980; **)Dus exclusief niet samenhangend met Nederlandse landbouw.

minder toe dan in de landbouw. In Nederland liep dit verschil geleidelijk op tot
gemiddeld bijna 2,5% in de jaren na 19704. In Frankrijk lag dit verschil in die
laatste periode op ongeveer gelijk niveau terwijl het in de andere landen kleiner
was. Hier stond evenwel weer verslechtering van de terms of trade tegenover,
waarbij een deel van de pro- duktiviteitswinst werd doorgegeven aan de afnemers.
Zo was voor de Nederlandse landbouw de verslechtering van de prijsverhouding
met de sectoren buiten de landbouw in de periode 1950-1986 in het algemeen
groter dan die voor de andere landen in West-Europa. Door deze grotere verslechtering in de terms of trade ging de inkomenspositie van de landbouw iets
achteruit ten opzichte van die in de andere sectoren.
4.3Landbouw en agribusiness
De betekenis van de landbouw voor de volkshuishouding is groter dan uit de
cijfers over de landbouw zelf blijkt. De landbouw is immers een belangrijke afzetmarkt voor andere bedrijfstakken en biedt een omvangrijk pakket produkten aan
voor verwerking in en afzet door andere bedrijfstakken. Bij de beantwoording van
de vraag of landbouw loont voor de Nederlandse economie tellen ook deze activiteiten mee. In de direct of indirect met de landbouw samenhangende sectoren
kwam indejaren vijftig ongeveer 5%van het nationaal inkomen tot stand. In reële
termen is dit inkomen gedurende de gehele periode toegenomen. Zo was het in
1984circa drie keer zo groot als in 1948 (tabel 6). Doordat het nationaal inkomen
nog sterker steeg daalde het aandeel van het met de landbouw samenhangende
inkomen (exclusief het landbouwinkomen) in het nationaal inkomen tot circa 4%
in dejaren tachtig (Post et al., 1987). Te zamen met het landbouwinkomen hangt
dus circa 8% van het nationaal inkomen direct of indirect samen met de landbouw.
Het aandeel van de niet-landbouwsectoren in dit inkomen nam toe van ruim 25%
in het begin van dejaren vijftig tot bijna 50% in dejaren tachtig (zie figuur 2).

4

Tussen 1950en 1960wasdestijging vandearbeidsproduktiviteit indelandbouw zelfs nogiets
kleiner dan in deindustrie.
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1948

V////A Landbouw

1960

1970

388888 Voedings-

1980

1984

H Anderebedrijfstakken

middelenindustrie
Figuur 2 Inkomen verdiend door en in samenhang met de Nederlandse landbouw in miljarden
guldens (guldens van 1980)

Inhetvoorgaandeisgeenrekening gehoudenmethetinkomendat wordtgegenereerddoor:investeringenvooruitbreiding,vervangingenmoderniseringvanhet
produktieapparaat,doorhandelentransportvangeëxporteerde landbouwprodukten
en voedingsmiddelen en door organisaties op het gebied van de landbouw. De
daarmee gemoeide werkgelegenheid werd voor 1988 geraamd op een kwart van
diewelkedirect of indirect metdelandbouw samenhangt (inclusief werkgelegenheidindelandbouw)(Oogst/LEI,z.j.).Wanneerdezeverhoudingookzouworden
aangehouden voor het inkomen dan zou dit betekenen dat circa 10% van het
nationaal inkomen op enigerlei wijze samenhangt met de agrarische sector. In
termen van werkgelegenheid zou de landbouw dan, in directe en indirecte zin,
goedzijn voorcirca500.000 arbeidsjaren.
De landbouw en de daarmee verbonden activiteiten vormen dus vanuit nationaal-economisch gezichtspunt een belangrijke, zij het in betekenis afnemende,
bron vanbestaan. Vooreen groot deel isdit belang tedanken aandeexportvan
landbouwprodukten en voedingsmiddelen. In 1948 hing ruim een kwart van het
met de landbouw samenhangende inkomen samenmet export.In de loop vande
tijd is dit aandeel voortdurend toegenomen, ondanks de sterke groei van hetbinnenlands verbruik. Thans wordt circa twee derde van het betreffende inkomen
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verdiend door export. Sinds 1948 is dit zogenaamde exportinkomen, reëel gezien,
ongeveer verviervoudigd. Ruim 5%5 van het nationaal inkomen werd daarmee in
1984 direct of indirect verdiend door de export van agrarische produkten en voedingsmiddelen. Wanneer hierbij ook de in de voorgaande alinea genoemde in
eerste instantie buiten beschouwing gebleven activiteiten worden betrokken gaat
het om circa 7% van het nationaal inkomen.
5. Achtergronden voor agrarische specialisatie
Nederland heeft een gevarieerd exportpakket waarbij het accent valt op zuivelprodukten, vlees,glastuinbouwprodukten, sierteeltprodukten van de open grond, aardappelen en aardappelprodukten. Ondanks de grote variatie in exportprodukten iser
een veel kleinere maar toch nog omvangrijke import van agrarische produkten die
in beginsel ook in Nederland zouden kunnen worden geproduceerd. Het is niet
mogelijk een eenduidige verklaring te geven voor omvang en samenstelling van de
import en de export van agrarische produkten. Zo zijn waarschijnlijk de redenen
die geleid hebben tot de omvang en samenstelling van de agrarische handel in de
loop van de tijd van karakter veranderd. Om dit duidelijk te maken, wordt gebruik
gemaakt van de volgende, door de OECD gehanteerde, goederenclassifïcatie:
1. produkten die hulpbronnen-intensief zijn;
2. produkten die arbeidsintensief zijn;
3. produkten waarbij schaalvoordelen te behalen zijn;
4. produkten die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de gedifferentieerde
eisen van vragers;
5. produkten die kennisintensief zijn.
De OECD (1988) gebruikt deze classificatie bij de analyse van de ontwikkelingen
in de wereldhandel. Ook voor de analyse van de ontwikkeling van de Nederlandse
agrarische handel is dit indelingsschema bruikbaar6.
In het verleden hebben export en import vooral betrekking gehad op agrarische
produkten die hulpbronnen-intensief zijn, ook wel Ricardo-produkten genoemd.
Wat betreft de tuinbouw kan daarbij onder meer worden gedacht aan de nabijheid
van afzetmarkten, aanklimaatomstandigheden, aan beschikbaarheid van water, aan
bodemkwaliteit. Ook voor de produkten van de rundveehouderij en de intensieve
veehouderij speelden een aantal van dezefactoren eenrol.Vooral voor deze laatste
groep produkten is echter ook van belang dat ze arbeidsintensief waren en vooral
werden voortgebracht in de zandgebieden waar men te kampen had met het zogenaamde kleine-boerenprobleem of, anders gezegd,met een omvangrijk aanbod van
5

Exclusief inkomen verdiend bij investeringen, afzet (inclusief transport) van exportprodukten
enorganisaties.
6
Indieclassificatie wordt "food" doordeOECDingedeeld ingroep 1. Voordewereldhandelin
agrarische produkten en voedingsmiddelen valt dit goed te verdedigen gezien de samenstelling
van die handel. De Nederlandse agrarische uitvoer heeft evenwel een sterk afwijkend exportpakket.
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arbeid. Dezeprodukten voldoen aan dekenmerken van detweede categorie,ook
welHecksher-Ohlinprodukten genoemd, naar deonderzoekers diegewezenhebben opdeverschillen inrelatieve beschikbaarheid van produktiefactoren alsverklaring voor deinternationale handel.Zekervoorwat deprodukten vandeintensieveveehouderijbetreft moetdaaraanwordentoegevoegd datookhetoverheidsbeleid een belangrijke factor is geweest in het "van de grond komen" van de
produktie. Zo kan met name worden gewezen op de Duitse bescherming in het
beginvandezeeeuwtegendeimportvangoedkoopAmerikaansgraan.Aangezien
deimport vangraan inNederland destijds onbelemmerd plaatsvondkondaardoor
de Nederlandse producent over goedkopere veevoergrondstoffen beschikken dan
zijn Duitse concurrent (Thoe Schwartzenberg, 1981). Zie in dit verband ook de
bijdrage vanStrijker aandezebundel.
Indeloopvandetijd zijn ookdeonder3,4en5genoemdefactoren intoenemende mate een rol gaan spelen in de verklaring van de export van agrarische
produkten. Ondanks het feit dat land- en tuinbouwbedrijven grotendeels kunnen
worden gekarakteriseerd als gezinsbedrijven doen zich ook hier schaalvoordelen
voor.Doorbedrijfsvergroting en specialisatie wordteengroot deelvandeagrarische produktie voortgebracht in eenheden waarbij door verdere schaalvergroting
nietof nog slechtsbeperktevoordelenkunnen wordenbehaald.Bij schaalvoordelengaathetechterommeer.Zoisookdetotaleomvangvandeagrarischeproduktie van belang. Enerzijds gaat het daarbij om een agrarische produktie die groot
genoeg is voor de toeleverende en verwerkende industrie en de handel om een
schaalvanproduktieterealiseren waarbij dekostenpereenheid zolaag mogelijk
zijn. Anderzijds maakt de omvang van de agrarische produktie het mogelijk een
kennisniveaubinnendesectorzelf (centrumvoordelen) tegenererenwaardoorverdereverbeteringenmogelijk worden.
Wat betreft de gedifferentieerde eisen van vragers kan zowel worden gedacht
aandeeisendieconsumenten stellenaanbijvoorbeeld devoedingsmiddelenindustrie die deze eisen dan vervolgens weer vertaalt in eisen die aan de agrarische
grondstof wordengesteld,alsaandeeisendiedeconsument "direct" steltaande
agrarische producent. De agrarische producent kan die behoefte aan een grotere
differentiatie in devraag ook stimuleren. Eenvoorbeeld daarvan ishet groeiende
Produktenassortiment indesierteelt.
Daarmeekomenwijterechtbijdeprodukten indevijfde categorie,namelijk de
produkten diekennisintensief zijn. VanderMeerenRuttenhebben ineenonderzoek ten behoeve van het technologiebeleid van de Nederlandse overheid onder
meernagegaanwatdepositieisvanNederlandwatbetreft deinternationalehandel
in kennisdragende agrarische inputs. Uit een vergelijking met een aantal andere
landen (Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk) kwam naar voren dat
Nederland daarin een belangrijke plaats inneemt. Dit geldt in het bijzonder voor
plantaardigekennisdragers.Dezebestaanvooraluituitgangsmateriaalvoordesierteelt en in mindere mate uit zaaizaden en pootaardappelen. Interessant is in dit
verband ook dat de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie zowel in
relatieveResearch andDevelopment-inteiisiteit alsin octrooi-activiteit (indeVS)
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gunstig afsteken ten opzichte van andere bedrijfstakken en dat er een duidelijke
positieve relatie is tussen deze twee factoren en relatieve exportprestatie (Van
Hulst en Soete, 1989).
Bij de factor kennis gaat het evenwel om meer: om produkten en produktieprocessen maar ook om markten en afzetwegen. Bij agrarische produkten en voedingsmiddelen is de betekenis van de factor kennis bij produktie en afzet sterk
toegenomen. Het gaat daarbij allang niet meer om produktie en afzet van het
agrarisch bedrijf maar om de "performance" van de gehele keten of, om het nog
anders te zeggen, van het gehele agribusinesscomplex. Daarin past ook het aanpassen van de produkten aan gedifferentieerde en veranderende eisen van consumenten. Produktontwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol, soms op het niveau van de verwerker zoals bij zuivelprodukten, soms op het niveau van de
agrarische producent zoals bij tuinbouwprodukten. Samenvattend kan worden gesteld dat de verklaring voor de export van agrarische produkten voor veel produkten geleidelijk is verschoven van de factoren genoemd onder 1en 2 naar de factoren genoemd onder 3,4 en 5.
De Nederlandse overheid heeft in die ontwikkeling een niet te onderschatten rol
gespeeld en kan inzekere zin beschouwd worden als een onderdeel van het Nederlandse agribusinesscomplex. Dat geldt voor de ontwikkeling van het bekende drieluik onderzoek, onderwijs en voorlichting sinds het eind van de vorige eeuw maar
ook voorde verbetering en aanpassing van infra-structuur en de stimulering van de
modernisering van de produktiestructuur. De overheid heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermeerdering van kennis en de mogelijkheden tot
toepassing daarvan in de landbouw en daarmee aan versterking van de Nederlandse concurrentiepositie waardoor een verdere uitbreiding van produktie en afzet
mogelijk werd.
Naast de hier genoemde factoren moet worden gewezen op de invloed van het
EG-markt- en prijsbeleid op de omvang en samenstelling van het Nederlandse
produktie- en exportpakket. Dit beleid heeft er onder meer toe geleid dat de melkveehouderij en de intensieve veehouderij sterker zijn uitgebreid dan anders het
geval zou zijn geweest. Aangenomen mag worden dat bij een voortzetting van het
nationale zuivelbeleid van dejaren vijftig het overheidsbudget zich niet de lasten
zou hebben kunnen permitteren van de huidige melkproduktie. Voor de intensieve
veehouderij is onder meer van belang dat Nederland heeft kunnen profiteren van
de heffingvrije invoer van graansubstituten, waardoor tegen relatief lage kosten
kan worden geproduceerd.
Juist door de verschuiving van de produktie naar de categorieën 3, 4 en 5 heeft
Nederland een vooraanstaande internationale positie weten te behouden. Ook voor
de toekomst tekent zich af dat die positie alleen kan worden behouden indien
schaalvoordelen worden benut, er sprake is van ketenbeheersing en ingespeeld
wordt op veranderende eisen van consumenten. Kortom, bij een kennisintensieve
wijze van produktie en afzet. Daarnaast is echter ook van belang welke veranderingen er optreden in het overheidsbeleid. Wanneer de EG een sterker op de
markt gericht beleid zou gaan voeren, al dan niet als gevolg van afspraken in
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GATT-verband,dankandatbijvoorbeeld eennegatiefeffect hebbenopdeomvang
van de produktie van de intensieve veehouderij. Het milieubeleid kan evenzo de
omvang van de agrarische produktie negatief beïnvloeden. Het is de vraag in
hoeverre met behulp van detechnologie nieuwe afzetwegen voor agrarischeProduktenkunnen worden gevonden voordemetdelandbouw verbondenmilieuproblemen.Wanneerdat laatste lukt, ontstaan ertegelijkertijd perspectieven voorde
exportvanmilieuvriendelijke technologieën.
6.Slotbeschouwing
DeNederlandse landbouw en voedingsmiddelenindustrie zijn sterk gericht opexport.Nademoeilijke crisis-enoorlogsjaren hebbenlandbouwenvoedingsmiddelensector zich snel wetenteherstellen en zijn zij eringeslaagd hun exportpositie
beduidend uittebreiden.Vooreendeelwasditmedetedanken aanhetgevoerde
beleid:devormingvandeEuropeseGemeenschap,hetprotectionistische karakter
van het EG-landbouwbeleid en het gebrek aan evenwicht binnen dat landbouwbeleid.Ditneemtnietwegdatdezesterkeexportpositievooralverbandhoudtmet
een hoge produktiviteit en de verdere uitbouw van deze positie met een verhoudingsgewijs snelleproduktiviteitsgroei.Daarbijgaathetnietalleenomdelandbouwsector,maaromdegeheleketenvanactiviteitendienodigisomdeafzetaan
deconsument mogelijk temaken.Het succes vandeketen iswaarschijnlijk voor
eenbelangrijk deel tedanken aan technologische concurrentiekracht. Evenzeeris
echter van belang dat tegelijkertijd de aanbodstructuur is aangepast aan de ontwikkelingen op de markt. Vooral in de groeisectoren is de produktie uitgebreid:
aardappelprodukten,kaas,varkens-enpluimveevlees,bloemenenplanten.
Deversterking van deexportpositie betekende tegelijkertijd een sterke uitbreiding van deproduktie in de afgelopen veertigjaar. Wat betreft de landbouwproduktieleiddedattotdebekendemilieuproblemen enalsvervolgdaaroptottoenemende regelgeving. Voor wat de afzet betreft kan worden gewezen op de verzadiging van een toenemend aantal afzetmarkten. De herziening van het
EG-landbouwbeleid in de jaren tachtig hield eveneens in dat de groeimogelijkhedenineenaantalsectorenwerdenbeperkt.Deaanheteindvan 1990aftesluiten
GATT-onderhandelingen zouden,wanneerzeuitmondeninprijsverlagingen enin
veranderingen inprijsverhoudingen, weleenseenzelfde resultaat kunnenhebben.
Eenperiodevanonstuimigegroeilijkt daardoorteworden afgesloten.
Wil echter de Nederlandse agribusiness zijn vooraanstaande positie behouden
danzalookindejarennegentiggewerktmoetenwordenaaneenverderegroeivan
deproduktiviteit enaanaanpassingvandeaanbodstructuur.Technischeontwikkeling ter vermindering van milieuproblemen biedt tegelijkertijd ook weer nieuwe
mogelijkheden in de internationale handel. Daarbij behoeft niet alleen te worden
gedachtaanprodukten vanagrarischeoorsprongmaarookaantechnieken enProdukten dieworden ontwikkeld omdieproblemenhethoofd tekunnen bieden.De
internationalisatie van het bedrijfsleven in samenhang met "7992" kan er mede
toe leiden dat Nederland ook in dejaren negentig een vooraanstaande rol blijft
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spelen op het gebied van de voortbrenging van agrarische produkten en voedingsmiddelen.
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DEDRUKDER OMSTANDIGHEDEN
TECHNOLOGISCHE TRAJECTEN IN DE NEDERLANDSE LANDBOUW
Th. Hutten en H. Rutten

1. Inleidend: economen en technische ontwikkeling
Niemand zal ontkennen dat technologische ontwikkelingen van invloed zijn op
economische processen. Desondanks is nog betrekkelijk weinig bekend over hoe
en waardoor nieuwe technieken ontstaan. Handboeken economie wekken nogal
eens de indruk dat technologische veranderingen een gegeven zijn dat binnen de
economische theorie geen verklaring vindt. Toch zijn er veel pogingen ondernomen om tot een economische verklaring van technologische ontwikkeling te
komen. Het werk van met name Schumpeter (1939, 1943) is wat dit betreft een
mijlpaal, maar het lijkt erop dat zijn inzichten pas 25jaar later baanbrekend zijn
geworden. Sinds de eerste publikaties van Nelson en Winter (1974) is uiteindelijk
een omvangrijke, internationale school van technologie-economen ontstaan '. Vanwegede sterke nadruk diezij leggen opderolvan instituties bij het totstandkomen
en bij de diffusie van vernieuwingen, worden zij ook wel onder de institutionalisten geschaard. Deze school lijkt goede mogelijkheden - en vruchtbare technieken!
- te bieden om het verschijnsel technologische ontwikkeling tot een volwaardig
onderdeel van de economische theorie te maken (Rutten, 1989).
Landbouweconomen zijn bepaald niet achtergebleven bij deze hernieuwde belangstelling voor de economische krachten achter het proces van technologische
ontwikkelingen. Hierisheteen anderduogeweest (Hayamien Ruttan, 1971/1985)
dat geprobeerd heeft af te rekenen met het idee van technologische ontwikkeling
als een autonoom, zich los van economische grootheden voltrekkend proces. Opvallend genoeg zijn ook zij,maar langs een andere weg,tot de conclusie gekomen
dat economen zich veel meer moeten bezighouden met de rol van instituties.
2. Probleemstelling en begripsbepaling
In deze bijdrage worden de technologische ontwikkelingen die zich in de Nederlandse land- en tuinbouw hebben voorgedaan geanalyseerd met behulp van de
inzichtenvande schoolvantechnologie-economen. Daarbij zalgeprobeerd worden
één stelling te verwerpen, en één stelling te bewijzen. De te wreken stelling - of
liever: het te wreken cliché - luidt simpelweg: technische ontwikkeling is een
autonoom proces. De te ondersteunen stelling luidt: de Nederlandse landbouw
heeft sinds de industriële revolutie meerdere technologische trajecten gevolgd en
BelangrijkevertegenwoordigersvandezeschoolzijntevindeninDosietal., 1988.
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bevindt zich nu in een overgangsfase naar een nieuw traject2.
Hoewel de term technologie voor zich lijkt te spreken, verstaan we er meer
onder dan de techniek op zich. Technologie wordt hier opgevat als de kennis over
en de ervaringen met een bepaalde produktiewijze en daarbij behorende produktieprocessen en -middelen.
Centraal in de theorie van Nelson en Winter c.s. staat de gedachte dat technologische ontwikkelingen zich voltrekken langs- in de tijd en inhun aard onderscheiden - technologische trajecten. Onder een technologisch traject wordt verstaan de "normale" manier waarop problemen worden gedefinieerd en geselecteerd en vervolgens met behulp van technologie worden opgelost (Dosi et al.,
1988). Een technologisch traject heeft zich dus gevestigd wanneer gedurende een
bepaalde periode een patroon valt te ontdekken in het type van technologische
problemen dat wordt gesignaleerd en inde wijze waarop technologie wordt aangewend om deze problemen op te lossen.
Kenmerkend voor het "wat" en "hoe" is dat selectie wordt verondersteld.
Immers, lang niet alle mogelijke problemen waarvoor technologie een uitkomst
zou kunnen bieden worden aangepakt of als probleem erkend, en van alle mogelijke oplossingsrichtingen worden uiteindelijk slechts enkele (of zelfs maar één)
gekozen. De wijze waarop dit proces van zoeken en beslissen plaatsvindt, wordt
bepaald door een verzameling van factoren die Nelson en Winter de selectieomgeving noemen. Een krachtig onderdeel daarvan is vaak de "markt"; daarnaast
vormen ook "cultuur", "(overheids-)regulatie", "wetenschap" en "techniek"
meer of minder bepalende omgevingsfactoren.
Karakteristiek aan trajecten is ten slotte dat zogeheten sleuteltechnologieën een
zeer belangrijke rol spelen. Oude sleuteltechnologieën zijn bijvoorbeeld ontstaan
rond stoommachines, elektriciteit, klassieke genetica en biochemie, steenkool- en
oliechemie en explosiemotor. Het gebruik van een sleuteltechnologie brengt per
definitie een cluster van toepassingen voort. Zo heeft de explosiemotor geleid tot
tal van afzonderlijke toepassingen in afzonderlijke sectoren (trekkers, pompen,
etc).
In de volgende paragrafen wordt getracht aan te geven dat technologische ontwikkelingen niet autonoom kunnen zijn (stelling 1).In paragraaf 3 zal hiertoe een
algemene gedachtengang worden ontwikkeld. Centraal hierbij staat de wisselwerking tussen technologie en omgeving; een wisselwerking die leidt tot ontstaan,
bestendiging en beëindiging van technologische trajecten. In de daarop volgende
paragraaf wordt een case-studie beschreven. Hierin is onderzocht of de geschiedenis van de Veenkoloniale akkerbouw na de Franse Tijd te beschrijven is aan de
hand van verschillende trajecten. Waar mogelijk is getracht aan te geven waardoor
deze trajecten worden beïnvloed, oftewel hoe de selectie-omgeving eruit heeft
gezien. Er is gekozen voor de akkerbouw in de Veenkoloniën omdat de geschiede2

Inonzebewijsvoering zullen wenetdoen alsof wehieromtrent dewijsheid inpachthebben.
Maaromdatdegevolgdebenaderingnoginzijnkinderschoenenstaatishetdelezersaanteraden
eenenandervooralalsaanzettotdiscussietebeschouwen.
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nishiervangoedgedocumenteerd is.Deparagrafen S en6zijnweervanalgemene
strekking.Hierinzalwordenaangegevendathettraject datdelandbouwvannade
TweedeWereldoorlogkenmerkteteneindeloopt,endatdelandbouwineenovergangsfase naareennieuwtraject terechtisgekomen.
3.Technologischeontwikkelingeenautonoomproces?
Aan het begrip "autonoom" kunnen verschillende invullingen worden gegeven.
Eén daarvan is dat de maatschappij met in staat of niet van zins zou zijn om
richting te geven aan het ontstaan en de verspreiding van (nieuwe) technische
mogelijkheden. Dit geldt zowel voor de individuele burger, in zijn hoedanigheid
vankiezer,producent en/of consument, alsvoorcollectieven zoalshetparlement,
hetbedrijfsleven, belangenorganisaties,etc.Ofhetnuomhetindividu gaatofom
het collectief - inbeide gevallen istechnologie volgens deze benadering ietsdat
vanbuitenkomt.Volgenseenandereinvullingvanautonomiestaathetprocesvan
technologische ontwikkeling los van de ontwikkeling van economische factoren.
Een voorbeeld daarvan vormen econometrische modellen waarin voor het tempo
van technologische ontwikkeling een vaste coëfficiënt wordt gehanteerd. Technologie oefent hier wel invloed uit op economische grootheden, maar niet omgekeerd.
Ofschoonelkvandezetweeinvullingenduseenandereinvalshoekheeft, zijnde
achterliggende gedachten identiek: op het ontstaan en verspreiden van nieuwe
technologieënkandemaatschappij geeninvloed uitoefenen.
Watschorteraanditbeeld?Schumpeter(1939; 1943)heeft allatenziendateen
voortdurende stroom van ontdekkingen een belangrijke voorwaarde is voor het
innovatieproces.Maardieontdekkingenmoetenwelopgepaktwordenentotinnovatiesleiden,datwilzeggenaanbehoeften voldoeneneencommercieelsuccesvol
produkt of proces opleveren. Er moet dus een wisselwerking zijn tussen technologie en omgeving - tussen vraag naar en aanbod vaninnovaties.Dit zouop
zich al voldoende moeten zijn om te twijfelen aan het autonome karakter van
technologische ontwikkeling. Daartegen kan dan weer worden ingebracht dat, in
tegenstellingtotdetoepassing,deontwikkelingvandetechnologiezelfautonoom
kanzijn enopeen zekertoevalkanberusten.Ditlaatstelijkt echternietergvoor
de hand teliggen.Tweeaspecten vandewisselwerking tussen technologie ende
selectieomgeving latenditzien.
Teneerste treden erindiewisselwerkingpositieve ennegatieve terugkoppelingenop. Zolang binnen een technologisch traject voldoende innovaties tot stand
komen, geniet het traject het vertrouwen van alle betrokkenen en treedt er een
evolutie op binnen het traject. Dezeevolutie wordt bijvoorbeeld in de landbouw
versterkt door de hechte relatie die er bestaat tussen onderzoek, voorlichting en
onderwijs (het zogeheten drieluik) en door de overtuiging dat de Nederlandse
landbouw haar positie in de EG mede te danken heeft aan haar technologische
voorsprong. Het autonoom tot ontwikkeling komen van technologie lijkt in deze
context onwaarschijnlijk; de inspanningen die de sector en de maatschappij zich
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getroosten om verder te gaan op het ingeslagen traject, zijn daarvoor te groot.
Maar er is ook een negatieve terugkoppeling. Was mechanisatie, bijvoorbeeld,
ooit het technologisch antwoord op het veranderen van de selectieomgeving (een
stijgende prijsverhouding tussen arbeid en kapitaal), nu vormt de stand van de
mechanisatie een beperking van de mogelijkheden waarbinnen de selectieomgeving zich kan wijzigen en nieuwe technologieën zich kunnen ontwikkelen. Dit
laatste wordt onder andere veroorzaakt door de traagheid waarmee het drieluik
zichaanpast aan veranderende omstandigheden en door deinvesteringen dieophet
boerenbedrijf al zijn gedaan in bestaande technieken. Zo is de ontwikkeling van
milieuvriendelijker landbouwtechnologie, ondanks het aandringen van de milieubeweging sinds de beginjaren zeventig, tergend langzaam van de grond gekomen.
Pas toen de sector met harde maatregelen geconfronteerd werd en er voldoende
geld werd vrijgemaakt voor onderzoek begon men bijvoorbeeld aan mestverwerkingstechnologie te werken.
Een tweede aspect dat met een autonoom karakter van technologie in strijd is,is
dat binnen de randvoorwaarden die door de (veranderende) omgevingsfactoren
worden bepaald, een technologisch traject volledig uitgeput kan raken. Dit was
bijvoorbeeld het geval in de landbouw van de vorige eeuw, met de vele vormen
van vruchtwisselingsschema's op basis van braakperioden. De Nederlandse landbouw kon hiermee op den duur niet meer voldoen aan de door de economische en
demografische groei gestegen vraag naar landbouwprodukten. Dejaren dertig van
deze eeuw vormen een voorbeeld van een negatieve wisselwerking tussen technologie en selectieomgeving. Toen moest de landbouw in verband met de heersende werkloosheid in korte tijd veel arbeid van buiten absorberen, stonden de landbouwprijzen sterk onder druk en werden voortal vanprodukten quotaregelingen in
het leven geroepen; factoren die de technologische ontwikkeling in de landbouw
negatief beïnvloedden.
Wanneer de selectieomgeving ingrijpend verandert en bestaande technologische
trajecten onvoldoende technologische oplossingen genereren, treden er trendbreuken op in de technologische ontwikkeling. Er ontstaan nieuwe trajecten die beter
aansluiten op de veranderde selectieomgeving. Deze trendbreuken kunnen, voor
wat betreft de technologie, van verschillende aard zijn:
1. Oude technologische trajecten kunnen nieuwe impulsen krijgen (bijvoorbeeld
ruilverkaveling voor en na de oorlog);
2 Geheel nieuwe (landbouw-)technologieën kunnen in zwang raken (bijvoorbeeld
machinaal melken);
3. Er kan diffusie en aanpassing in de landbouw optreden van in andere sectoren
al toegepaste sleuteltechnologieën (bijvoorbeeld automatisering);
4. Er kunnen nieuwe technieken ontwikkeld worden die de agrarische toepassing
van een sleuteltechnologie in technologische en economisch opzicht mogelijk
maken (bijvoorbeeld: spuit- en rooimachines als vervolgtoepassing van de explosiemotor, en kunstmatige-inseminatietechnieken als vervolgtoepassing van
reageerbuiskweken).
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Nieuwetrajecten ontstaanechternietzomaar.Eristijdnodigomoverteschakelen
ensomsslaagtmenernietinomtijdigdejuistetechnologieteontwikkelenomeen
probleem tekunnen oplossen.Ditkanveroorzaakt worden dooreentelangdoordenkenlangsdegebaandewegofdoortechnischecomplicatiesdieoptredenbijde
ontwikkeling van de nieuwe technologie. Beide zaken hebben zich bijvoorbeeld
voorgedaan bij deontwikkeling vandegeïntegreerde plaagbestrijding inde fruitteelt. Ofschoon de effectiviteit van chemische middelen door het optreden van
resistentie zeer te wensen overlaat, is ook de toepassing van biologische bestrijders, die de vervelende gewoonte hebben vrij rond te vliegen, niet vanrisico's
ontbloot. Omdat biologische bestrijdingsmiddelen bovendien veel tijd enkundigheidvandefruittelers vereisen,heeft zoweldesectorals "het drieluik" langetijd
devoorkeurgegevenaandevolledigchemischeoplossing.
Concluderend kunnen we dus stellen dat wanneer technologische trajecten bestaan en evolueren in wisselwerking met veranderingen in de selectieomgeving,
technologischeontwikkelinggeenautonoomproceskanzijn. Doorindevolgende
paragrafen dieperintegaanoptechnologischetrajecten diezichbinnendeNederlandse landbouw hebben voorgedaan zullen we deze conclusie meer handen en
voetengeven.
4.Trajecten enselectieomgeving indeVeenkoloniën
4.1 Inleiding
Indezeparagraaf wordtdeontwikkelingvandelandbouwnadeFranseTijdinhet
gebieddatlaterdeGroningseenDrentseVeenkoloniënisgaanheten,ingedeelden
beschreven aan de hand van technologische trajecten die in drie afzonderlijke
periodes ontwaard kunnen worden. Tevens wordt aangegeven hoe veranderende
omgevingsfactoren totdeselectievandezetechnologischetrajecten hebbenbijgedragen. Perperiode wordt aangegeven wathet belangrijkste technologisch traject
was in deze regio. Daarnaast wordt vermeld welke andere technologieën in die
periode van belang waren en wordt voor iedere periode besproken welke omgevingsfactoren vaninvloedzijn geweestenhoedieinvloedzichdeedgelden.De
tabelleniniedereperiodevattenditsamen.Debehandeldeperiodeszijnachtereenvolgens 1813-1880, 1880-1945, en 1945-1990,waarbijvoorhetbegin-en eindjaar
vanelkeperiodeeigenlijk "ongeveer" gelezenmoetworden.
4.2 Periode 1813-1880: Traject "intensivering van hetbouwplan"
Algemeen
In dit eerste tijdvak (1813-1880) was de stoommachine de sleutel tot een snelle
groeivandeeconomie.Dezetechnologie drong inhet buitenland incidenteelook
al door in landbouwmachines, maar deNederlandse landbouw zou er vooralsnog
geengebruikvanmaken.Debegeleidendetechnologie,deeconomischenoodzaak
en eenvoordeze machines geschikte bedrijfsstructuur ontbraken ineersteinstantie.
Indeeerstehelft vandezeperiodewasturfwinning eenzeerbelangrijke activi129

teit in de Veenkoloniën. Die werd uitgevoerd door Compagnieën, die de grond
huurden van de stad Groningen. De vervening was alleen gericht op energievoorziening van de steden en de industrie, en nog nauwelijks op landbouwproduktie.
De kennis van de bodemvruchtbaarheid schoot tekort om voldoende vruchtbare
grond achter te laten. Binnen de heersende bemestingstechnologie ontbraken de
middelen om deze arme grond vruchtbaarder te maken. Toch waren er veel turfarbeiders die boer wilden worden; het boerenleven had meer aantrekkingskracht dan
het landarbeidersbestaan en bovendien nam de bevolkingsdruk snel toe. Naast de
vervening en de toetreding tot de landbouw, was er een derde factor die de ontwikkelingen in de Veenkoloniën sterk zou beïnvloeden: de beschikbaarheid van
kapitaal. Door een bloeiende scheepsbouw en zeevaart accumuleerden aanzienlijke
hoeveelheden kapitaal in Groningen. Vooralsnog werd dit kapitaal nauwelijks in
de landbouw aangewend.
Tenslotte: het liberale gedachtengoed, waarin geen plaats was voor overheidsingrijpen, vond vooral zijn neerslag in de bevordering van de handel en droeg ertoe
bij dat de overheid zich niet met de landbouw bemoeide. De ontwikkelingen in de
landbouw en het aangrenzende bedrijfsleven werden geheel aan het particulier
initiatief overgelaten.
Een traject krijgt vorm
Bovenstaande factoren zijn doorslaggevend geweest voor de ontwikkeling en het
gebruik van technologieën in de landbouw. Kenmerkend voor de landbouw in dit
tijdvak was intensivering, gebaseerd op de teelt van gewassen die veel meer arbeid
vroegen dan granen (indeVeenkoloniën en op de noordelijke klei: aardappelen; in
andere kleigebieden: aardappelen en handelsgewassen als meekrap, wouw, wede
en vlas). Een groot aantal factoren heeft bijgedragen tot de keuze voor juist deze
intensieve gewassen en de daarmee gepaard gaande teelttechnologie. Eén daarvan
was de snelle ontwikkeling van de textielindustrie en de daarmee samenhangende
toename van de vraag naar kleurstoffen en vlasvezels uit landbouwprodukten. De
Veenkoloniale grond bleek echter niet geschikt voor deze gewassen - wèl voor
aardappelen, die bijvoorbeeld naar Bremen en Hamburg werden geëxporteerd.
Andere factoren waren de snelle ontwikkeling van stoomschepen en de verbetering van de binnenlandse vaarwegen, die ertoe bijdroegen dat (nog meer)
Oostzeegraan kon worden geïmporteerd. Bovendien groeide de bevolking sneller
dan voorheen en bestond het hoofdvoedsel, ten gevolge van de invoerbeperkingen
voor graan in de Napoleontische tijd, hoofdzakelijk uit aardappelen.
Over het algemeen ging de intensivering gepaard met een achteruitgang van de
braak. Dit werd mogelijk door het gebruik van dierlijke mest, stadsvuil en vruchtwisseling met vlinderbloemigen (Slicher van Bath, 1960: 267 e.V.). Hoewel er in
het begin van de achttiende eeuw in Engeland al melding werd gemaakt van
proeven met kunstmest, ontbrak het nog aan de kennis over de fysiologie van
planten en over de functie van meststoffen voor de plant (Idem: 287). De reeds
lang en alom bestaande wens om de problemen met de vruchtbaarheid van de
grond op te lossen, zou dus bijna twee eeuwen wachten op een technologisch
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antwoord.Desondanksstegendetienjaarlijkse gemiddeldeopbrengstenperhavan
allegranen,metuitzonderingvanrogge,metongeveer 10%.Vooraardappelenwas
ditzelfs26%.Indejaren '70stagneerdeechterdeproduktiviteitsgroeidoorgebrek
aanmest,hogecompostprijzen enlageprijzen voorgranen en- dientengevolge voorandere akkerbouwprodukten.
Onbenutte mogelijkheden
Hoewel het gebruik van werktuigen in de landbouw vrij algemeen was, werden
nergensinNederlandbaanbrekendevernieuwingeninlandbouwwerktuigen opbasis vande stoommachine toegepast. Hetzelfde gold voor degrote werktuigen die
door paarden werden voortgetrokken. De aanwezigheid van voldoende goedkope
arbeidskracht maaktehetgebruikvandezewerktuigenoninteressant.Enterwijlde
praktischekennisoverdebodemchemieen-fysica noggrotendeelsontbrak,wasin
depraktijk ervaring opgedaan met het verbeteren van de structuur enhet vruchtbaar maken van de grond door het opbrengen van een humusvormende laag op
onvruchtbare afgegraven grond (humificatie). Veel effect op de bedrijfsvoering
vanhetdoorsneelandbouwbedrijf haddendezeervaringenevenwelnogniet.
Opkomstverwerkende industrie
In de tweede helft van dit tijdvak ontwikkelde de economie buiten de landbouw
zich bijzonder snel en de landbouw moest zich daar simpelweg aan aanpassen.
Technologieënvoordeverwerkingvanlandbouwprodukten raaktensnelinzwang.
Hierbij speelden deontwikkelingvandechemieendebeschikbaarheid vangoedkopeenergie(turf) eenbelangrijke rol.Doorhetverspinnenvankatoenbestonder
eentoenemende vraagnaarzetmeelenstijfsel. Inandere industrieën ontstondeen
groeiendebehoefte aanverpakkingsmateriaal,terwijlgoedkopealcoholuitaardappelen altijd algewild was.Dealcoholindustrie zou echter snelhetveldruimenin
deVeenkoloniën: dejeneverstokerijen van Schiedam kregen door de lagegraanprijzen (endegestegenaardappelprijzen) dewindindezeilen.
MetnamehetGroningsegebiedleendezichuitstekendvoorzetmeel-enstrokartonindustrieën, die allemaal in particuliere handen waren (Dendermonde, 1979).
De grote investeringen die voor deze industrieën nodig waren, werden mogelijk
doorhetvrijkomen vankapitaaluitdetendodeopgeschrevenGroningsezeevaart.
Devoordeverwerking benodigdeenergie lag in devorm vanturf naast dedeur.
Grondstoffen en schoon water waren er voldoende en transport was gedurende
grotedelenvanhetjaarviadeVeenkolonialekanalenmogelijk. Dezecomparatieve kostenvoordelen maakten Groningen tot een agro-industrieel centrum, waarin
ookeeneigenmetaalnijverheid kongedijen.Deeersteagro-industrieënontstonden
echter allemaal in andere regio's, maar melden het daar door gebrek aan een
optimale combinatie van bovenstaande factoren niet vol. De technologie en de
machines die in de Veenkoloniën werden gebruikt, werden vaak uit Duitslandof
Engelandgeïmporteerd.Hetzelfde goldvoordevakkennis.Voordeproduktievan
strokartonwerdenDuitsevakliedenaangetrokken.Deopkomstvandeagro-industrieënheeft erooktoebijgedragen dathetgemengdeakkerbouwbedrijf indeVeen131
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snelle groei van vraag naarvoedselgewassen;
toename bevolkingsdruk;
omslag graanprijs (eerst hoog,later
laag);
aardappelziekten;
stadGroningen heeft eigendomsrechten over koloniën;
opkomst liberale economische ideeën
enditopolitiek;
toename bevolkingsdruk;
kapitaal komt vrij uitGroningse
zeevaart en scheepsbouw;
hoge compostprijzen;
oriëntatie landbouw vooralop
binnenlandse markt

dierlijke mest;
afname braak;
turfwinning;
opkomst aardappel (nieuw gewas)
enboekweit;
niet-gemotoriseerde binnenvaart;
alcoholbereiding uitgraan;
zetmeelwinning en -verwerking;
humificatie;
bodemverbetering na turfwinning

Figuur 1 Hettijdvak 1813-1880;intensivering van hetbouwplan

koloniën nietomgevormd werd totgespecialiseerd veeteeltbedrijf. Een ontmenging
van de akkerbouw zelf was technisch nog onmogelijk.
Ofschoon ontwikkelingen op het gebied van de verwerkingstechnologie dus al
veel eerder op gang waren gekomen, was de invloed hiervan op de primaire produktie in de landbouw pas aan het eind van deze periode zichtbaar. Van een
trendbreuk in de primaire landbouw lijkt geen sprake te zijn; waarschijnlijk is een
geleidelijke versnelling opgetreden van deproduktiegroei. Inkwalitatieve zin deed
zichechter weleen trendbreuk voor, namelijk indewijze waarop hetprodukt werd
benut in de volgende stap van de produktiekolom. Voor de primaire landbouw
betekende dit niet alleen afzet naar een nog vrijwel geheel in particuliere handen
zijnde industrie, maar ook een differentiatie in het aanbod. Aan de fabrieksaardappel werden immers andere eisen gesteld dan aan de consumptie-aardappel. In de
jaren '80kon defabrieksaardappel dan ook duidelijk onderscheiden worden van de
consumptie-aardappel.
Zodoende legde de opkomst van de verwerkende industrie - die overigens welhaast een traject op zichvormde - debasis voor de overgang naar een nieuwe fase
voor de primaire landbouw.
4.3 Periode 1880-1945: Traject "kunstmest"
De technologie die de landbouw tussen 1880 en 1930 heeft opgestuwd was gebaseerd op de ontwikkeling van kunstmest, een innovatie die is voortgekomen uit de
groei van de chemische industrie. Aanvankelijk was er nog weinig kennis over de
bestanddelen die in kunstmest zaten en over wat ieder gewas nodig had, maar al
132

doendeleerdemen.Bovendienbleekhetaardappelland indeVeenkoloniënjarenlang overbemest te zijn met compost.Aardappelen hebben behoefte aanveelkali
en dat ontbrak juist in compost. Toediening van losse kali was in het begin al
voldoende (Sneller et al., 1943: 370). Hiermee trad een aanzienlijke kostenbesparing op. Het gebruik van kunstmest maakte bovendien het vruchtwisselingsschemaveeleenvoudiger.Peulvruchtenverdwenenvrijwel geheel.In 1880namen
aardappelen50procentvandebebouwdeoppervlaktein.Rond 1930isditgedaald
tot45procent.Deoorzaakvandezeafname lagindetoegenomen ziektedruk.De
anderegewassenwaaropmenzichindeVeenkoloniën specialiseerdewarenrogge
enhaver.Bovendientradontmengingopvanhetgemengdbedrijf.Hethoudenvan
veevoordemestwasnietmeernodig.Graslandwerdgescheurdendeaardappelen
enhet strogingennaardefabriek. Evenopvallend isdestijging vandeproduktie
perhectare.Degemiddeldeopbrengst wastussen 1871en 1880184hectoliter/ha,
enindetweedaaropvolgendedecenniarespectievelijk 246en261hl/ha(Verslag
vandeLandbouw, 1904).Hetaandeelvanconsumptie-aardappelen indeVeenkoloniale aardappelproduktie wasrond 1900nog slechts 5tot 10procent (Snelleret
al., 1943: 371).
De invoering van de kunstmest is ook van groot belang geweest voor de ontginning van nieuwe dalgronden, die door gebrek aan goedkope compost in de
negentiendeeeuwstagneerde.DitismetnamevoordeDrentseVeenkoloniënvan
groot belang geweest. De Groningse dalgronden waren voor 1880reeds grotendeelsingebruik.
Diffusie van kennis
Bij het onderzoek naar optimale bemestingsniveaus hebben proefboerderijen een
grote rol gespeeld (Dendermonde, 1979). Andere belangrijke factoren die tot de
stijging van deproduktie hebben bijgedragen, waren succesvolle gewasveredelingeneneensnelletoenamevandekennisonderboeren.Erwaseengeweldigegroei
van de onderwijsvoorzieningen en van allerlei vormen van voorlichting door de
boerenorganisaties.
Het succesvol veredelen van fabrieksaardappelen iste danken geweest aanzowelindividueleboerenalshetCentraleProefveld inSappemeer.Vooraldeboeren
besteedden meer aandacht aan een nauwkeurige selectie van pootgoed en aande
aanlegvangroengeoogstepotersdiebeterbestandwarentegenziektes.Deselectievanaardappelenvondverderplaatsopgroottevandeknolenopzetmeelgehalte. Het eerste werd gedaan om het arbeidsintensieve rooien te beperken en het
tweedeomdatdefabrieken gingenuitbetalenopzetmeelgehalte.Hoewelalbekend
wasdathetzetmeelgehalteinaardappelen sterkkonverschillen,wasdeuitbetaling
lange tijd niet opzetmeel gebaseerd. Pastoen een snelle en eenvoudige methode
voorhetschattenvanhetzetmeelgehaltewerdgevonden,konopkwaliteitworden
uitbetaald.
Tot een snelle stijging van de produktiviteit droegen ook vele andere technologieën bij, zoals een betere waterbeheersing (waterstand), jaarronde bereikbaarheidvanhetlandoverwater,motorisatievandebinnenvaartwaardooraan-en
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goedkope arbeid;
behoefte aan grond;
toename vraag naarvoedsel;
consolidatie gezinsbedrijf;
toename afhankelijkheid agroindustrie;
boerenorganisaties worden sterk;
toename overheidsbemoeienis;
oriëntatie landbouw vooral opbuitenlandse markt;
toename landbouwprotectie inderde
landen

kunstmest;
gewasveredeling;
waterbeheersing;
agrarische ontginning;
motorisering binnenscheepvaart;
olieraffmage/chemie;
mechanica/paardetractie

Figuur2 Hettijdvak 1880-1945:kunstmest

afvoer veel beter verliepen, en het gebruik van door paarden gedreven werktuigen
voor het ploegen en aardappelpoten. Bovendien kon rond 1900 met de komst van
de cultivator aanzienlijk bespaard worden op ploegen. In de jaren twintig waren
deze werktuigen een alom erkend succes (Dendermonde, 1979). De experimenten
met grote buitenlandse werktuigen waren voorbehouden aan de zeer grote bedrijven in het noorden van Groningen. Daar sloten de omstandigheden het beste
aan bij die in het buitenland. Goedkope landarbeid maakte echter veel van deze
werktuigen elders onrendabel.
De twee grootste technische problemen van de aardappelteelt konden echter niet
worden opgelost. Men had de resistentie tegen ziekten zoals de aardappelmoeheid
helemaal niet indehand. Redelijk resistente rassen bleken binnen enkelejaren hun
resistentie te verliezen. Dit weerspiegelt zich in de snelle wisseling van rassen in
de loop der tijd. Zo kon het ras Thorbecke dat in 1939 nog 56 procent uitmaakte
van de aanplant in twee jaar tijd geheel verdwijnen. De Eigenheimer is door
eenzelfde lot getroffen gedurende een aantal jaren. Ook de mechanisatie van het
aardappelrooien lukte niet. Dikwijls werden door boerenorganisaties prijsvragen
uitgeschreven, maar een adequaat werktuig leverde dit niet op. Ook in het buitenland slaagde men er niet in dit probleem op te lossen (Van der Poel, 1967).
De boeren zelf begrepen zeer goed het belang van nieuwe technologie. De
behoefte aan en de belangstelling voor onderwijs, voorlichting en onderzoek was
groot. Er ontstond een stoomdorsmachinevereniging en kunstmest werd al spoedig
centraal ingekocht. In veel van deze ontwikkelingen is de Veenkoloniale Boerenbond of haar voorloper van doorslaggevende invloed geweest.
Coöperaties
Van groot belang gedurende dit tijdvak was verder het ontstaan van coöperaties.
Voor delandbouw was diteen innovatie van deeerste orde.Detechnologie van de
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zetmeelproduktie was niet zo gecompliceerd dat particuliere ondernemingen het
alleenrecht behielden. Veel coöperaties wisten bovendien deskundigheid uit het
particulierebedrijfsleven tewervendooreenbeterebetalingvanpersoneelendoor
aanstellinginhogerefuncties.In 1926haddendecoöperatiesalvollediggripopde
zetmeelmarkt. Hiermee was dehechteband tussen primaireproduktieenverwerkingeenfeit.Hetvooruitstrevendeparticulierebedrijf vanSchöltehadditvoorzien
enrichttezich steedsmeer ophet vermarkten van allerlei derivaten van zetmeel.
Onderzoek en investeringen op dit terrein waren binnen de toenmalige opzet en
cultuurvancoöperatiesniet mogelijk.
Werktuigen
Hoeweldejarendertigvoordelandbouw zeerslechtejaren waren,blijkt detechnologische ontwikkeling niet geheel tot stilstand te zijn gekomen.Een belangrijk
wapenfeit wasbijvoorbeeld deinpolderingvandeWieringermeer,eeningreepdie
grotegevolgenheeft gehadvoordejarennadeoorlog.Dedoelmatigeverkaveling
enontwateringvandezepoldermaaktenhetgebruikvangrotelandbouwmachines
mogelijk. Deexperimenten met dezewerktuigen indenieuwepolder warenzeer
succesvol. De landbouwwerktuigenindustrie heeft hierdoor een enorme stimulans
gekregen, een stimulans die zich tot in de Veenkoloniën deed voelen. De oorlogsjaren hebben geen technologische veranderingen in de Veenkoloniën teweeg
gebracht. Devraag naarprodukten wasgroot, maarerontstond een steeds groter
gebrekaaninputs.
Onbenutte mogelijkheden
Totslotmoetennogenigeopmerkingengemaaktwordenoverderelatietotsleuteltechnologieënuitdittijdvak. Hoeweldewettenvandegeneticareedsin 1865 door
Mendel waren ontdekt liet de toepassing van zijn bevindingen nog even opzich
wachten.Eensubstantiëleuitbreidingvandekennisopditgebiedzouzicheerstna
deTweedeWereldoorlogvoordoen.Ookdeexplosiemotor,dieinhettransporten
in debemaling vanpolders al werdgebruikt, werdnog niet toegepast indelandbouw.Menconcentreerde zich nog langetijd opdetoepassing van de stoommachine,dieechter veel minder geschikt wasvoor gebruik ophet land.Gebrekaan
kennis,goede voorbeelden en grondstof zullen hiertoe hebben bijgedragen. Inde
jarendertigkwamoverigensdegeheletoepassingvantechnologieopeenlaagpitje
testaan,omdatdeoverheidernaarstreefde zoveelmogelijk arbeidindelandbouw
te houden. Ook de ontwikkeling van de prijzen van landbouwprodukten en de
belemmerende maatregelen die door veel landen genomen werden om de eigen
landbouwtebeschermendroegenhiertoebij.
4.4Deperiode 1945-1990: Traject "schaalvergroting"
NadeTweedeWereldoorlog werddelandbouw gedwongendesnellegroeiinde
industriebijtehouden;deinkomensindelandbouw kwamenonderdruktestaan
en de behoefte aan arbeid elders in de economie leidde tot een totaal andere
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selectieomgeving dan voor de oorlog. Mechanisatie en schaalvergroting waren
hierop het technologische antwoord. Beide waren sterk afhankelijk van de toepassing van sleuteltechnologieën die elders al gewoon waren: de explosiemotor en
elektriciteit. Bemesting, gewasbescherming en grondbewerking konden met door
trekkers voortgetrokken werktuigen gebeuren. Door verbetering van de infrastructuur konden grondstoffen en produkten na 1960 ook per vrachtauto in plaats van
per boot getransporteerd worden.
Georganiseerd onderzoek
De veredeling werd in deze periode steeds meer een zaak van door de overheid
gesubsidieerde instituten. Er trad een sterke specialisatie op onder de particuliere
veredelaars. Aan het grote probleem van de resistentie tegen aardappelmoeheid
waagde de individuele veredelaar zich niet. De Veenkoloniale Boerenbond kreeg
industrie en boeren niet zover om een gezamenlijk onderzoeksinstituut op te richten. Uiteindelijk hebben de gezamenlijke zetmeelfabrieken het initiatief genomen
in 1954.Het aaltje paste zich echter sneller aan dan men resistente variëteiten kon
ontwikkelen. De een-op-twee-teelt van aardappelen werd verboden. De voorschriften werden pas vrijer toen de chemische technologie en ontsmettingstechnologie
(afkomstig uit de tuinbouw) zover ontwikkeld waren dat ze rendabel kon worden
toegepast om aardappelland teontsmetten. Hierdoorkonhet aardappelareaal tussen
1967 en 1974 weer toenemen van 46.000 tot 72.000 ha. Er ontstonden echter
nieuwe problemen.
De uitbreiding van het areaal en een voortdurende groei van de opbrengsten per
hectare zouden de produktie in tien jaar doen toenemen van 2,5 tot 7 miljoen ton
fabrieksaardappelen (Dendermonde, 1979). De verwerkingscapaciteit van aardap-
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schaalvergroting opbasis vangezinsbedrijf;
arbeid duurentrekt weguitlandbouw;
oriëntatie op voedingsmarkt;
specialisatie opbedrijfs- en
sectorniveau;
EG-landbouwbeleid (vergroting exportmogelijkheden);
toenemende overheidsbemoeienis;
bij produktie achterblijvende
vraag naarvoedsel;
opkomst milieuzorg

gewasbescherming;
veredeling (plant endier);
mechanisatie;
motorisering;
electrificatie;
waterbeheersing;
bemestingsleer;
chemie;
infrastructurele werken;
communicatie

Figuur 3Hettijdvak 1945-1990: schaalvergroting
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pelen was hier niet op afgestemd en afzetmogelijkheden vooreentwee-totdriemaal zo grote hoeveelheid zetmeel ontbraken. De coöperatieve zetmeelindustrie
moest zich nu ookrichtenop zetmeelderivaten en op de valorisatie van bijprodukten.Dooreigenonderzoek eneenovernamevandeaardappelzetmeelpootvan
Scholte-Honig werd hier vaart achter gezet. Het verwerven van nieuwe afzetmarktenistotnutoeslechtstendelegelukt.Eenanderprobleemwasdegeweldige,sterkgeconcentreerdevervuilingvanhetoppervlaktewater doorhet afvalwater
van de aardappelmeelfabrieken. Deinvoering van de Wet op de Verontreiniging
vanOppervlaktewaterzoueeningrijpende zaakworden.
Milieu-druk
Entenslottepastedestructuurvandeagrarischebedrijven,dievijftigjaargeleden
nog als goed werd beschreven, nu niet meer bij het gebruik van moderne technologie.Tegelijkertijd werd duidelijk dat de industriële infrastructuur in deregio
aanveranderingentoewas.Bovendienkwamereennieuwelementindediscussie:
demodernelandbouw werdmeerenmeergezienalseenbedreigingvoornatuur,
milieu en landschap. De Veenkoloniale akkerbouw kon daar, onder andere vanwegedetoenemende erosie,niet van worden uitgezonderd. Toen het behoudvan
deze "waarden" tot beleidsdoelstellingen werd verheven, werddedominanterol
van de landbouw in het landelijk gebied aanzienlijk teruggedrongen. Aanpassing
vandelandbouwstructuur metbehulpvan deindezeperiodeelders zosuccesvol
gebleken ruilverkaveling was niet langer haalbaar. De vele, deels tegenstrijdige
belangennooptentotdeontwikkeling vaneennieuwinstrument.DitwerdgevondenindevormvaneenHerinrichtingplan voordeGroningse enDrentse Veenkoloniën. Inditplankregenallebovengenoemdebelangeneenplaats.Watbetreft de
landbouw stonden herverkaveling en bedrijfsvergroting centraal. Inmiddels is dit
plantenuitvoergebracht.
Dezeperiodeoverziend, kangeconstateerd worden datdetechnologie tot inde
jaren '70 in staat is geweest om een eigentijdse landbouw in de Veenkoloniën
mogelijk te maken. Sindsdien lijkt de wisselwerking tussen technologie en omgevingechtermindervruchtbareresultatenopteleveren.
4.5 Nieuweperiode: 1990 en verder?
Evenals indejaren '70 vandevorigeen dejaren '30 vandezeeeuw,wordenop
het eind van iedereperiode decontouren vaneen nieuweperiode zichtbaar. Niet
alleenomgevingsfactoren (bijvoorbeeld graanimportrond 1880;protectionismeen
beurscrashrond 1930)zijnhieropvaninvloed.Ooktechnologischefactoren spelen
eenbelangrijke rol.Enerzijds ontstaanernieuwetechnische mogelijkheden diein
eenvolgendeperiodetenvollewordenbenut,zoalsdeverwerkingvanaardappelen
indevorigeeeuwendeontwikkeling van het gemotoriseerde machinepark inde
jarendertig.Anderzijdsblijkenoudetechnologieënnietlangervoldoendeoplossingentebieden vooreenveranderende omgeving. Gewaskeuzeencompostkonden
geennieuweimpulsenmeergevenaanhetVeenkolonialeakkerbouwbedrijf.Inde
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jaren '30 gold hetzelfde voor kunstmest en veredeling. De ontstane problemen
vereisten een andere technologische aanpak. Die is er ook telkens gekomen.
De vraag is nu of in de Veenkoloniën wederom tekenen aanwezig zijn die erop
wijzen dat er een nieuwe periode intreedt. Oftewel, vindt er een evolutionaire
ontwikkeling binnen bestaande trajecten plaats of zal zich een trendbreuk voordoen? Over de omgevingsfactoren kan het volgende worden opgemerkt. Om te
beginnen zullen de afzetmogelijkheden van aardappelzetmeel vooralsnog beperkt
blijven. De concurrentie met het goedkopere tarwe- en vooral maïszetmeel blijft,
en kan alleen zwaarder worden als om budgettaire redenen de ondersteuning van
aardappelzetmeel wordt aangetast. Het prijsniveau van alle akkerbouwprodukten
staat al langer onder grote druk en tendeert naar een structureel lager niveau.
Daarnaast valtnauwelijks tetornen aan hetgezinsbedrijf alsbasisvan deprimaire produktie en aan de hechte band met de Avebe. En de ontwikkeling van de
welvaart in de rest van de samenleving lijkt voorlopig niet te stoppen. De vervuiling van de bodem metnitraten en andere meststoffen neemt toe.De bodemerosie isniet tot staan gebracht en de grondontsmetting heeft de grens van het toelaatbare bereikt. Regionale industrialisatie, recreatie en behoud van natuur en landschap concurreren sterker dan voorheen met de landbouw om het gebruik van
grond.
De bestaande technologische trajecten (veredeling, mechanisatie, chemische
technologie/gewasbescherming etc. lijken nauwelijks bij te dragen aan de oplossing van de problemen. Bestaande stimuleringsmogelijkheden, zoals in het kader
van het ISPN (Integraal StructuurPlan Noorden des lands), kunnen hierdoor maar
ten dele worden benut. Procesinnovaties moeten komen van nieuwe technologie,
vooral op het gebied van milieu (mineralenevenwicht, biologische bestrijding,
etc). Veel belangrijker voor de Veenkoloniën is echter produktinnovatie. Nieuwe
Produkten uit zetmeel, maar vooral nieuwe produkten uit andere gewassen vormen
hier de spil van de wisselwerking tussen technologie en omgevingsfactoren. De
recente belangstelling voor hennep is hiervan een uiting3. De produktie van veevoeders zou een ander alternatief kunnen zijn.

4.6 Samenvattend
In de bovenstaande voorbeeldstudie is een kwalitatieve schets gegeven van de per
periode wisselende samenhang tussen technologie en omgevingsfactoren in de
Veenkoloniën. Hieruit kunnen we allereerst opmaken dat de toepassing van (binnenlands of elders ontwikkelde) technologie geen autonoom proces is. Voorts
blijkt dat de ontwikkeling van veel specifieke agrarische technieken afhankelijk is
van deproblemen waarmee men indat tijdvak en indieregio werd geconfronteerd.
En tenslotte komt naar voren dat het niet altijd mogelijk is gebleken urgente
problemen afdoende op te lossen langs de technologische weg.
3

In 1990is er veel geld uit de ISPN-pot gestoken in onderzoekprogramma's voor hennepen
karwij.Depolitiekheeft hetdus,overigensnalangaandringendoorboeren, opgepakt.
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5.Trajecten indeNederlandselandbouw
5.1Globale ontwikkelingen
GaandezebevindingenookvoordeNederlandselandbouwalsgeheelop,oftewel,
hebben zich ook op grotere schaal trajectwisselingen voorgedaan? Deontwikkeling van de opbrengsten per hectare van een aantal akkerbouwgewassen tussen
1900en 1988 laatziendatdejaarlijksetoenamevrijconstantisgeweest.Vooreen
aantalgewassen valt weliswaar eenlichte versnelling vanhet groeitempo waarte
nemen,maarsubstantieelisdezeniet(figuur 4).Hetzelfde geldtbijvoorbeeld voor
de melkgift per koe. Oppervlakkig beschouwd geeft dit voeding aan de eerder
besproken autonomie-gedachte.
Het monotone beeld dat figuur 4 schetst verdwijnt echter wanneer we er de
produktietoename per eenheid arbeid en eenheid grond voor de sector alsgeheel
naastzetten.Danblijkt daterzichweldegelijk eenaanzienlijke tempoversnelling
heeft voorgedaanendatvannietandersdaneentrendbreukkanwordengesproken
(figuur5).
Omenig zicht tekrijgen opdeachtergronden van deontwikkelingen die inde
figuren worden weergegeven, ishet opnieuw nodigomhet innovatieproces gedurende dezeeeuw onder de loepte nemen. Daarbij springen twee sleuteltechnologieën in het oog: voor de Tweede Wereldoorlog was dit de kunstmest, erna de
explosiemotor (Snellere.a., 1943).
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5.2 Kunstmest
Niet alleen indeVeenkoloniën, maar ook inveel andere regio's bestond rond 1880
een grote behoefte aan mest. De ontwikkeling was echter per regio zeer verschillend. In de kleigebieden kwamen in de vorige eeuw veel gemengde bedrijven
voor tengevolge van het gebrek aan mest en van wateroverlast. Dit laatste werd
steeds beter verholpen door drainage en een betere bemaling, waarvoor steeds
vaker gebruik werd gemaakt van de stoommachine. Het mesttekort liet zich echter
minder gemakkelijk oplossen. Door toename van de plattelandsbevolking nam de
bedrijfsgrootte in de loop van de vorige eeuw af. Dit verlies aan hectares werd
gecompenseerd door een intensiever bouwplan. Dit werd volgens Sneller e.a.
(1943: 281) mogelijk doordat men langzaam leerde dat granen veel fosfor, en
wortelgewassen veelkalizouten aan debodem onttrokken. Eenjuiste volgorde van
afwisselen, een braakjaar en bemesten zorgen voor voldoende vruchtbaarheid op
lange termijn. Ook maakte men gebruik van vlinderbloemigen die stikstof fixeren,
overigens zonder dat men begreep wat er nu precies gebeurde.
Ook op de rivierklei waar akkerbouw, tuinbouw en veehouderij naast elkaar
bestonden, werd het vee in de vorige eeuw hoofdzakelijk voor de mest gehouden.
De landbouw verkeerde echter ineen deplorabele toestand. Devruchtomloop werd
bijvoorbeeld, door een gebrek aan voldoende mest, steeds langer. Soms werd zelfs
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maareenmaalper 18jaargemest (Snelleretal., 1943:301).Ookdebewerking van
het land liet veel te wensen over. De opbrengsten bleven dan ook sterk achter bij
dievan de andere landbouwgebieden. Zekertot in de Eerste Wereldoorlog werd er
nog zeeralgemeen land braakgelegd. Zelfs bemesting met klaver, elders al tientallen jaren in gebruik, werd nog niet toegepast (Sneller e.a., 1943: 309). In de
periode tot 1914 werd de veehouderij en de produktie van boter steeds belangrijker. Dezewijze van intensivering vanhet grondgebruik werd mede noodzakelijk
door een daling van de bedrijfsgrootte. Pas na de Eerste Wereldoorlog nam het
gebruik van meststoffen toe.
In deweidegebieden wasde mestproblematiek van laterorde,omdat er voldoendedierlijke mest voorhanden was.Pas na de Eerste Wereldoorlog werd bemesting
ook hier een probaat middel om de produktiviteit van het land te verhogen.
Op de zandgronden was het tekort aan mest een oud probleem. Akkerbouw en
veehouderij waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. De oppervlakte bouwland
die in gebruik genomen kon worden werd bepaald door de oppervlakte weidegrond. Ook heidevelden werden beweid ter wille van de schapemest. Hierin kwam
pas verandering toen kunstmest op grote schaal intensiever grondgebruik en ontginning toeliet. Hoewel de nadruk steeds meer op de veeteelt kwam te liggen, kon
veelbouwland niet omgezet worden ingrasland vanwegedeongunstige hoogteligging.Debedrijven opde zandgrond warendoorhet gebruik vankunstmest en door
ontginning enontwatering in staateen groot deelvanhun achterstand opdekleibedrijven goed te maken.
Rond 1860 waren de meningen over het gebruik van kunstmest - toentertijd
guano - zeer verdeeld. Pas na 1870 werd het succes erkend. Rond de eeuwwisseling wasdebemestingstechnologie zovervoortgeschreden datde oorspronkelijke braakstelsels helemaal verlaten konden worden. Ofschoon de behoefte aan
mest reeds lang bestond en al vroeg op bescheiden schaal werd geëxperimenteerd
met "kunstmest", duurde het enige tijd eer de bemestingspuzzel opgelost kon
worden. Gaandeweg leerde men zowel de samenstelling van een groot aantal
kunstmeststoffen als de specifieke mestbehoefte per gewas kennen. De opbrengsten per ha stegen dan ook aanzienlijk (tabel 1). Rond de 1920 werden op veel
plaatsen bovendien de tussenhandel in kunstmest uitgeschakeld door de opkomst
van aankoopcoöperaties. Ook dit stimuleerde het kunstmestgebruik.
Tabel1 Opbrengstenperhavanaantalakkerbouwgewassenin10-jaarlijksegemiddelden(hl/ha)
Gewas

1861/
1870

1871/
1880

1881/
1890

1891/
1900

1901/
1911

1911/
1920

1921/
1930

Tarwe
Rogge
Consumptieaardappelen
Fabrieksaardappelen

21,0
17,2

22,7
17,2

23,4
19,1

24,9
21,0

29,4
23,5

32,9
24,4

38,8
28,5

136
136

125
125

153
153

181
181

176
350

220
345

239
397

Bron:VerslagenenMededelingenvandeLandbouw,1938.
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De geschetste ontwikkeling laat zien dat de ontwikkeling van de kunstmesttechnologie niet berustte op een autonoom proces, maar op een voortdurend krachtenspeltussen omgeving entechnologie.De aanloop tot de ontwikkeling was aleerder
genomen dan in het tijdvak waarin kunstmest een grote technologische sprong
voorwaarts maakte.
5.3 Mechanisatie
Voor mechanisatie geldt in wezen hetzelfde. Al in de vorige eeuw waren er in het
buitenland een aantal (stoom-)machines ontworpen en in gebruik. In Nederland
was de belangstelling voor dit soort werktuigen op de kleibedrijven het grootst.
Echte successen hebben dezemachines inNederland echternietgekend. Deeconomische en fysische omgeving was hiervoor niet geschikt (relatief kleine bedrijven,
goedkope arbeid, te drassige grond etc). De grote sprong voorwaarts kwam van
een nieuwe vinding: de explosiemotor. Deze technologie maakte het mogelijk
paardekracht tevervangen doortrekkers.Inhetverlengde daarvan lagde mogelijkheid om machines achter de trekker gebruik te laten maken van het arbeidsvermogen van de trekker. Nog later werden beide in één machine gecombineerd. Ook
deze ontwikkeling is geleidelijk gegaan. Machine voor machine werd aangepast
aan de mogelijkheden van de almaar krachtiger wordende trekker. Ook was het
veelal nodig de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van land aanzienlijk te
vergroten. Ruilverkavelingen werden hiervoor een belangrijk instrument. Wederom is er een nauw samenspel tussen clusters van technologische ontwikkelingen
(grondbewerking, waterhuishouding, mechanisatie, etc.) en haar omgeving (grote
industriële vraag naar arbeid, stijging gezinsinkomen, etc). Ook moet geconstateerd worden dat detechnologie van deexplosiemotor inprincipe alenkele decenniabestond zonder dat zeindelandbouw toepassing van betekenis vond.Pas nade
Tweede Wereldoorlog werd mechanisatie economisch interessant. Deze technologie was bij uitstek geschikt om de (arbeids)produktiviteit te vergroten en de kostprijzen van de agrarischeproduktie teverlagen. Ze droeg sterk bij totde zogewenste ontmenging, specialisatie, intensivering en schaalvergroting. Maris (1979: 1314)vatte de omslag kernachtig samen: "Het isopmerkelijk dat (de)modernisering
tot 1950 plaatshad binnen de bestaande bedrijven en met ongeveer dezelfde arbeidsbezetting; zowel hetaantal bedrijven als de agrarische beroepsbevolking zijn
in de periode 1900-1950 slechts weinig toegenomen. Na 1950 veranderde deze
situatie. De ongekende economische groei in diverse Westerse landen noodzaakte
de landbouwom ineenfors tempoarbeidsbesparende technieken toe tepassen. De
modernisering heeft dus na 1950 een extra dimensie gekregen waardoor de structurele veranderingen niet meer konden plaatshebben binnen de bestaande manlandverhoudingen en bedrijfsgroottestructuur."
Demechanisatietechnologie isinmiddels echter niet meer in staatoplossingen te
genereren voor de huidige economische problemen van de landbouw zonder de
bedrijfsgroottestructuur ingrijpend te veranderen. Het mechanisatietraject loopt
daarmee ten einde. Verbeteringen aan het machinepark berusten nu grotendeels op
de vooruitgang in een ander traject: de automatiseringstechnologie, die tot uiting
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komtincomputergestuurdemechanisatie.Devolgendestapzalongetwijfeld robotisering zijn.Daarmeezijn webelandbijhetlaatstedeelvanonzetweedestelling:
dejaren '80vormen een overgangsfase naar een nieuw traject.
6.Trajectovergang indejarentachtig
Verschillendetekenenwijzen eropdatzichinderecentejarenopnieuweentrendbreuk voltrekt. Er komen steeds meer omgevingsfactoren in dejaren tachtig aan
hetlichtdieveranderen.Detechnologiedieindevoorgaandedecenniazosuccesvolwas,isnietinstaatdehedendaagseproblemenoptelossen.Deproblemenzijn
anders en vragen om wezenlijk nieuwe oplossingsrichtingen. In deze paragraaf
zullen achtereenvolgensdeveranderendeomgevingsfactoren enmogelijke nieuwe
trajecten wordenbesproken.
De omgevingsfactoren
De meest ingrijpende omgevingsfactor is de milieuschade die wordt veroorzaakt
door de intensieve bedrijfsvoering (bemesting, grondontsmetting, gewasbescherming etc.), door de grote mate van specialisatie tussen de bedrijfstakken (nietgrondgebondenversusgrondgebonden)enbinnenafzonderlijke bedrijfstakken (akkerbouw:aardappelen,suikerbieten,granen)endoordesterktoegenomen bedrijfsomvangindelandbouw (varkens,kippen).
Eentweedefactorisdatindejaren'80hetgrondgebruiknietlangerautomatisch
gekoppeldwordtaanlandbouw.DenieuweLandinrichtingswetbeschrijft duidelijk
dat infrastructurele verbeteringen meerdere functies van grond kunnen dienen.
Wetgeving ten aanzien van behoud van natuur en landschap vraagt een andere
benadering van de bedrijfsvoering dan die welke leidt tot optimale intensiteit en
schaalgrootte.
Aan vraagzijde treden eveneens belangrijke problemen op of zijn grote veranderingen gaande. Enerzijds zijn additionele afzetmogelijkheden op de voedingsmiddelen markt uiterst gering geworden voor het huidige produktenassortiment
vandeNederlandselandbouw,enanderzijdsstellenconsumentenandereeisenaan
hunvoedselpakket.Bovendienvaltaanvraagzijde eentoenemendevraagvanuitde
industrieteverwachten,omdathetgebruik vanagrarische grondstoffen specifieke
voordelen biedt boven het gebruik van aardolieprodukten. Zowel met betrekking
tot de afzet als tot het milieu is inmiddels veel onderzoek en discussie gaande,
getuigebijvoorbeeld de Structuurnota (Ministerie vanLNV, 1989)enhetrapport
vandeCommissieVanderStee(Landbouwschap, 1989).OokhetEG-landbouwbeleidstaatondergrotedruk.EnerzijdswordtbinnendeEG,onderandereomwille
vanmeerarmslagvooranderebeleidsterreinen,deroepomheroverwegingvande
hogelandbouwuitgaven steedsgroter. Anderzijds makendeontwikkelingen inde
internationalehandel(GATT,OostEuropa,internemarktvoorindustrieprodukten)
debeschermingvandelandbouwindeEGtoteenpolitieksteedsgevoeligerzaak.
Deconclusieuithetbovenstaandemoetluidendatdeaardvandeproblemenin
de loop van de jaren tachtig fundamenteel is gewijzigd. Het samenspel van de
143

bovenstaande omgevingsfactoren leidt tot een selectie van andere typen technologie. De vraag is of de oude trajecten hierbij nog van waarde zullen zijn.
Technologische ontwikkelingen
In het afgelopen decennium hebben zich in en rond de landbouw twee belangrijke
ontwikkelingen voltrokken. Enerzijds heeft delandbouw de grenzen van bestaande
technologische trajecten (mechanisatie, gewasbescherming, grondontsmetting, veredeling) bereikt. Anderzijds zijn er nieuwe sleuteltechnologieën ontstaan, die al
vrij snel van grote invloed bleken te zijn voor de landbouw. Het gebruik van de
computer schept bijvoorbeeld mogelijkheden om bestaande technologie beter te
benutten door gebruik te maken van management-informatiesystemen. Maar de
automatiseringstechnologie biedt ook de mogelijkheid om nieuwe machines te
ontwikkelen, zoals de melkrobot en geautomatiseerde voersystemen.
Andere nieuwe technologieën die van grote invloed zullen zijn op de landbouw
zijn biotechnologie (onder andere genetische manipulatie en immunologie), biologische gewasbescherming, ecologie en biologische modelbouw voor biologische
kringlopen en evenwichten. Of deze sleuteltechnologieën succes zullen hebben,
hangt af van de vraag of het bedrijfsleven en de overheid - door middel van de
onderzoeksinstituten en het beleid - voldoende stimulans kunnen geven aan de
ontwikkeling van begeleidende technologieën of van andere sleuteltechnologieën.
Is dit het geval, dan zullen er nieuwe combinaties van technologieën ontstaan. Zo
heeft het door genetische manipulatie verwijderen van bepaalde stoffen uit een
plant ongetwijfeld gevolgen voor de ziekteresistentie van de plant. De plantenfysiologie en de gewasbeschermingstechnologie die nodig is om hier antwoord op
te geven ontbreekt echter nog goeddeels. Genetische manipulatie is ook sterk afhankelijk van geavanceerde computers die in staat zijn genkaarten te maken van
plant en dier. Een cluster van bovengenoemde technologieën is beter in staat een
antwoord te geven op de hedendaagse problemen dan de oude technologieën van
mechanisatie, klassieke veredeling en gewasbescherming en ziektepreventie/bestrijding. Middellange- en lange-termijnmodellen en interpretaties van de ontwikkelingen in de landbouw zullen met dit nieuwe cluster van technologieën rekening
moeten houden. Zowel de omgevingsfactoren als het cluster van nieuwe technologieën verschillen zo sterk van die in de afgelopen decennia dat een trendbreuk
onvermijdelijk is en een nieuw technologisch traject zal ontstaan. Hoe dit traject
eruit gaat zien hangt niet alleen af van de noeste arbeid van wetenschappers,
technologen en uitvinders maar ook van de keuzes die de overheid, het bedrijfsleven en de belangenorganisaties in de wisselwerking tussen beide zullen maken.
7. Conclusies
Als er één ding blijkt uit verhandelingen over technische ontwikkeling in de landbouw, dan is het wel dat techniek mensenwerk is en niet uit het niets voorkomt.
Technologische ontwikkelingen maken deel uit van maatschappelijke processen
van velerlei aard. Dat geldt ook voor agrarische technologieën, waarvan de her144

komst en de populariteit niet alleen door ontwikkelingen in de sector zelf, maar
ookdoorontwikkelingenerbuiten wordenbepaald.Aandehandvaneenbeschrijvingvantechnologischetrajecten diedeVeenkolonialeakkerbouwdoorliepenvan
twee meest in het oog springende technologieën in de Nederlandse landbouw
gedurende detwintigste eeuw,hebben wij geprobeerd het belang vandezeogenschijnlijk voor de hand liggende constateringen te duiden. Eveneens hebben we
geprobeerdduidelijk temakendatdedefiniëring vantechnologische ontwikkeling
alseenautonomefactor gevarenmetzichmeebrengt voormiddellange-enlangetermijnstudies. Juist in een tijd waarin opnieuw een omslagpunt wordt bereikt,
moetenmodellenmetvastecoëfficiënten kritischwordenbeschouwd.
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VIJFTIG JAAR LANDBOUWBELEID INNEDERLAND
CONSENSUS EN CONFLICT
M.N. de Groot en A.L.G.M. Bauwens

1. Inleiding: consensus met wie en tot waar?
De vijftig jaar die zijn verstreken sinds het eerste oorlogsjaar zijn voor de Nederlandse land- en tuinbouw in geen enkel opzicht een rustige of onbewogen periode
geweest. Zowel de sector als de haar omringende economische en politieke wereld
veranderde snel.Toch valt het niet moeilijk om over die hele periode een tamelijk
constant patroon te ontdekken in het verkeer tussen overheid en agrarisch bedrijfsleven. Voortdurend intensief overleg en overeenstemming op hoofdlijnen - zou in
het kort dat patroon omschreven kunnen worden. Bij de formulering van het landbouwbeleid houdt het Ministerie van Landbouw al voeling met het georganiseerde
bedrijfsleven, onder meer via het dikwijls geroemde maandelijks overleg dat in
1948 door minister Mansholt werd ingevoerd. Maar ook bij de uitvoering van het
beleid wordt de georganiseerde landbouw steeds nauw betrokken. Datgebeurt door
middel van paritaire vertegenwoordiging in lichamen als de Raden voor de Bedrijfsontwikkeling, het Ontwikkelings- en Saneringsfonds en de Centrale Cultuurtechnische Commissie, maar ook door het delegeren van uitvoerende bevoegdheden aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties.
Een zo intensief overlegproces moet haast wel leiden tot een vrij grote mate van
eenstemmigheid. Maar belangrijker nog: het kan op zijn beurt alleen gevoerd worden op basis van een gedeelde analyse van de situatie en een gemeenschappelijk
idee over de doelen die moeten worden nagestreefd. Robinson (1961:172), die in
dejaren vijftig de opstelling van de georganiseerde landbouw in Nederland tegenover internationale kwesties bestudeerde, noemt de "very close relationship" tussen de landbouworganisaties en de Regering, en de daarbij horende "shared agricultural point of view" een "striking example of a two-way interaction". Louwes
(1980:236) heeft het, veel later, over het nationale landbouwbeleid wanneer hij
"een grote mate van consensus tussen alle betrokkenen" beschrijft, die ook bestond toen er in dejaren vijftig toch geanimeerde discussies werden gevoerd over
het prijsbeleid, "in het bijzonder ten aanzien van het kernstuk van dit beleid,
namelijk de kostprijsberekening van het Landbouw-Economisch Instituut". Over
de uitgangspunten voor het beleid was iedereen het destijds ongeveer eens, aldus
Louwes. En dat is lange tijd zo gebleven, valt daar nu aan toe te voegen.
Op zichzelf is zo'n bestendige consensus, die zich uitstrekt van de makers van
het beleid tot de vertegenwoordigers van degenen die er het voorwerp van zijn, al
bijzonder. Nog opmerkelijker wordt hij echter wanneer wordt bedacht dat de strekking van die consensus bedreigend was voor veel bedrijven die de snelle tech146

nische en economische ontwikkelingen in de sector niet bij zouden kunnen houden.
Devraaghoehetstrevennaareenstemmigheidendefeitelijk bereikteconsensus
niettemin intactbleven,zal indit artikelwordenbehandeld. Ookbijde reikwijdte
vandeconsensus- hoevergingzeenwaarbegonhetconflict?- wordtstilgestaan.
Daarbij zal meer aandacht worden besteed aandeinhoud vandedominantevisie
en de daarmee conflicterende visies dan aan de formele aspecten van de overlegstructuren die de consensus intact hielpen houden en van de confrontatie met
oppositionelevisies.Tenslottewordtgeprobeerd,lichttewerpenopdemeerrecenteverhoudingtussenconsensusenconflict ophetlandbouwpolitieketoneel.
2.Gedeeldeuitgangspunten vanhetlandbouwbeleid
Duidelijk is dat het succes van de onderhandelingen tussen overheid en georganiseerd bedrijfsleven enhet vrijwel steedshandhaven van "speaking terms"tussendegesprekspartners,gebaseerd wasopeengezamenlijk referentiekader - een
stelselvanuitgangspuntendatalsbasisdiendevoordegesprekken.Kortsamengevatzijn dieuitgangspunten:
- De landbouw moet een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de nationale
welvaart.Daartoemoetondermeer
- veelwerkgemaaktwordenvaneenconcurrerendexportprodukt.Omditenhet
vorigepunttebereikenmoet
- dearbeidsproduktiviteit indelandbouwhogerworden;
- Deoverheid is er mede verantwoordelijk voor, aan de werkenden in delandbouw totopzekere hoogteeenredelijkbestaan tegaranderen enmoetdaartoe
inheteconomischverkeereenondersteunenderolspelen.
- Dieondersteuning moetglobaalzijn: hijmoetproduktgeoriënteerd zijn enniet
bedrijfsgeoriènteerd; datbetekent dat ereen sterke nadruk ligt op prijspolitiek
eneenminderzwaaraccentopanderevormenvanfinanciële ondersteuning.
Bij nadere beschouwing zijn diepunten alle vijf terugte vinden in drie hoofddimensies van het beleid - prijsbeleid, structuurbeleid en handelsbeleid - die
zowel de overheid als de georganiseerde landbouw tot leidraad gediend hebben.
Voor het laatstgenoemde onderdeel geldt daarbij dat dit vooral de achtergrond
vormtwaartegenzichdeeerstetweehebbenontwikkeld.Detraditioneleoriëntatie
van de Nederlandse land- en tuinbouw op export heeft ervoor gezorgd dat de
aandacht van zowelderegering alsdeorganisaties indelandbouw steedsuitging
naar het verzekeren en uitbreiden van de afzet buiten onze grenzen. Dat gaf een
extra impuls aan de structuurpolitiek die de kostprijs moest helpen verlagen, en
droegbijaanhetinzichtdatmenzichindeprijspolitiek "bepaalde beperkingen"
moest opleggen "opdat de prijzen hun functie - het kompas voor richting en
omvangvandeproduktie- opdejuistewijzekunnenvervullen" (NCBTB,1956).
Hetstimuleerde daarnaasttrouwensdesterkenadrukdieinonslandvanoudshad
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gelegen op het trio onderzoek, onderwijs en voorlichting, dat in de crisis
van 1880 als alternatief voor prijsondersteuning was geïntroduceerd en sinds de
jaren dertig als onmisbare aanvulling daarop deel uitmaakte van de landbouwpolitieke consensus. Met de exportorièntatie en de ondersteunende rol van onderwijs, onderzoek envoorlichting als decorwordt inhethierna volgende afzonderlijk
aandacht besteed aan de andere twee dimensies van het landbouwbeleid: prijspolitiek en structuurpolitiek.
2.1De prijspolitiek
Terugziend op de ontwikkelingen van direct na de Tweede Wereldoorlog lijkt het
alsof de keuze voor een prijsbeleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van de
agrarische sector als het ware automatisch is gebeurd. Een ingrijpen in de prijzen
van landbouwprodukten werd immers eerst alsnoodzakelijk gezien inverband met
de hoge wereldmarktprijzen en het streven om binnenslands de kosten van het
levensonderhoud zo laag mogelijk te houden met het oog op de wederopbouw1.
Toen de wereldmarktprijzen na 1950 allengs begonnen te dalen verkeerden de
garantieprijzen geleidelijk van maximum- in minimumprijzen. De overheid moest
daartoe zijn toevlucht wel nemen met het oog op de binnenlandse voedselvoorziening en om stagnatie van de produktiviteitsontwikkeling te vermijden. Daarmee
was echter tegelijk het systeem van prijssteun schijnbaar geruisloos in het landbouwbeleid binnengeslopen.
Toch ging het om een keuze uit een reeks van denkbare en mogelijke alternatieven. Inkomenstoeslagen waren bijvoorbeeld zo'n alternatief. Het gemeenschappelijke streven naar een systeem waarbij de markt zijn beslissende rol zou kunnen
blijven spelen, vooral met het oog op de beoogde produktiviteitsstijging, verzette
zich echter tegen dat alternatief. Het stuitte bovendien op het bezwaar van een te
rechtstreekse en nadrukkelijke rol van de overheid bij het tot stand komen van de
landbouwinkomens. Een globale prijsondersteuning zou daarentegen op stimulerende wijze discrimineren tussen efficiënte en minder efficiënte bedrijven zonder
dat dit selectieve effect zou worden toegeschreven aan de verlener van de steun.
Aan de andere kant, en die overweging telde vooral bij de landbouworganisaties,
zou ook inspanning van de overheid ten gunste van de landbouw op die manier
minder in het oog lopen.
Dat het om een bewust gemaakte keuze ging, blijkt onder meer uit het rapport
van de in 1948 door de Stichting voor de Landbouw ingestelde Commissie-Minderhoud. De Commissie was op pad gestuurd met de opdracht zich te buigen over
"de toekomstige landbouwpolitiek" maar daarbij was meteen aangetekend dat
men zich niet hoefde bezig te houden met subsidiestelsels, maar alleen met systemen die via de prijzen ondersteuning gaven. De Commissie kon zich in die opdracht vinden en noteerde in haar rapport over produktietoeslagen (waarvan ze op
1
Oudere akkerbouwers zijn dat niet vergeten en in derecente protestacties van akkerbouwers
werddanookdit"offer''vandena-oorlogsejaren(weer)vaakaangevoerdterondersteuningvan
hetverlangenomdesectortehelpen "nuhetwatmindergaat".
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praktischegronden meendedat dezeinhet algemeen de vorm van hectaretoeslagen
zouden aannemen): "Een dergelijke toeslag houdt (...) geen verband met de verrichteprestatiesen isdusvoor deintensivering van weinig waarde.Bovendien zou
de financiering (...) moeten plaatsvinden uit de Rijksmiddelen, terwijl bij bescherming via de prijzen de binnenlandse consumenten rechtstreeks de last dragen. Het
komt de Commissie wenselijk voor een rechtstreekse financiering uit de Rijksmiddelen zoveel mogelijk te vermijden. Aande overheveling vaneendeel van het
nationaleinkomen naareenbepaaldebevolkingsgroep zijn grenzen gesteld. Tevens
wordt op deze wijze een odium van "steun" op de maatregelen gelegd, dat licht
aanleiding zou kunnen geven totonverkwikkelijk politiek getwist" (Stichting voor
de Landbouw, 1950:22).
Ook later komt het onderwerp van de alternatieven nog wel eens ter tafel.
Meestal wordt heterook snelweervanaf geveegd, tenminstevoorzoverhet om de
grote lijn van het landbouwbeleid gaat.Zokomt Kriellaars (19SS)ineennota voor
het Landbouwschap ten overvloede nog eens tot de conclusie dat "de voorkeur
gegeven moet worden aaneen garantiebeleid via demarkt en dat de verlening van
een producententoeslag als een door de omstandigheden opgedrongen noodmaatregel moetworden beschouwd". Aanheteindvandejaren vijftig iserhieren daar
wel sprake van serieuze adviezen ten gunste van inkomenstoeslagen, die echter
niet worden uitgevoerd. Zo pleit een meerderheid van een door het Landbouwschap ingestelde adviescommissie (Studiecommissie, 1957) in 1957 voor het gedeeltelijk invoeren vantoeslagen bovenopeenprijsniveau dat isgeoriënteerd opde
in-en uitvoerprijzen2. Tweejaar laterpubliceert de Sociaal-Economische Raad een
"Advies over het garantiebeleid voor de landbouw" (SER, 1959) waarin vrij
uitvoerig wordt stilgestaan bij verschillende vormen van inkomenstoeslagen als
alternatief voor het geldende systeem van garantieprijzen. Een deel van de Raad
ziet iets in inkomenstoeslagen opregionale basis als aanvulling op garantieprijzen,
maar tot een eenduidig advies komt het niet. Tot een rol voor de inkomenstoeslagen in het dan inmiddels in wording zijnde Gemeenschappelijk landbouwbeleid
evenmin.
Inhet overlegcircuit van overheid en georganiseerde landbouw wasmen het dus
vrij snel eens over het principe van globale prijsondersteuning. Maar het niveau
van ondersteuning bleek later nog vele keren onderwerp van onenigheid tussen de
Minister en de georganiseerde landbouw (zie onder meer Piers, 1959:206 e.v.)
hoewel alle partijen het erover eens waren, dat dat niveau bescheiden moest blijven. "Bepaald vermeden dient te worden, dat door te grote mate van bescherming
niet de noodzakelijke efficiency in de produktie wordt betracht. Voor elke tak van
produktie geldt, dat de beste bescherming gelegen is in verlaging van de kostprijzen", vond de eerder aangehaalde Commissie van de Stichting voor de Landbouw
(1950:10) bijvoorbeeld. En in de Troonrede van 1946 dook al de wel zeer voor2

Eenminderheidsstandpunt,datzowelvanhetideevaninkomenstoeslagen alsvanhetvoorgesteldeoriëntatieniveau vandeprijzenafstandnam,werdingenomendoorcommissielidF. Kriellaars.
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waardelijke garantie opdateenbehoorlijk bestaan moest worden verzekerd aan het
economisch verantwoorde kleine boeren- en tuindersbedrijf. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat deregering niet van zinswashaar garantiebeleid af te stemmen op
de reële kostprijs van het kleine of zelfs maar het gemiddelde bedrijf en zich de
vrijheid voorbehield de kostprijs van het "betere" bedrijf als uitgangspunt te
nemen.
In latere jaren wordt het streven naar een behoorlijk bestaan steeds gekoppeld
aandergelijke, somsverderuitgewerkte voorwaarden: ''boerenen tuindersingoed
geleide bedrijven" (Troonrede 1948), "werkers in de goed geleide en sociaaleconomisch verantwoorde landbouwbedrijven" (Memorie van Toelichting 1950).
Opvallend is dat met deze formuleringen, die een duidelijke beperking van de
reikwijdte van de garantie inhouden, de landbouworganisaties vanaf het begin
akkoord zijn gegaan. Zo staat indeopdracht die de Stichting voor deLandbouw in
1948 verleende aan de genoemde Commissie-Minderhoud dat het landbouwbeleid
moest voorzien in een redelijke beloning voor alle ''behoorlijk rationeel verrichte
arbeid in de landbouw''. De formulering kan dus, inclusief de consequentie van
onvoldoende prijsondersteuning voor bedrijven die aan de onderkant van het efficiency-continuum zitten, worden gerekend tot de consensus tussen overheid en
georganiseerd bedrijfsleven die wij aan het opzoeken waren.
In de loop van de jaren vijftig groeide het principe van globale prijssteun als
instrument van het landbouwbeleid uit tot een betrekkelijke vanzelfsprekendheid.
Daarna werd het nog wel ter discussie gesteld, onder meer door de SER in zijn
eerder genoemde advies en door Van Riemsdijk (1968), maar op het politieke
niveau niet wezenlijk bedreigd. Nadat Mansholt in 1958 zijn ministerschap in
Nederland had verruild voor een Commissariaat bij de juist opgerichte EG in
Brussel werd in de loop van de jaren zestig de Gemeenschappelijke landbouwmarkt gevormd. Daarmee kwam ook het het Gemeenschappelijk prijsbeleid tot
stand. Sindsdien ligt het centrum van de macht over dit gedeelte van het beleid in
Brussel en dat heeft de eensgezindheid tussen Minister en georganiseerde landbouw op het punt van de prijsniveaus weer wat gestimuleerd. In de jaren vijftig
moest het Landbouwschap direct met de minister in de slag over de hoogte van de
prijzen en vooral over de manier waarop uitgangspunten werden vastgesteld voor
de kostprijsberekeningen van het LEI, die op hun beurt weer grondslag vormden
van het garantieprijsbeleid. Sinds het eind van dejaren zestig kan deminister zich,
op een door hemzelf te kiezen afstand, gedragen als verdediger van de door het
Landbouwschap geformuleerde belangen zonder dat hij daarvan onmiddellijk de
gevolgen uit zijn eigen begroting moet betalen.
Ook op EG-niveau is trouwens sprake van een soort automatisme dat er, net als
bij het "sociaal-economisch verantwoorde bedrijf" in de jaren vijftig, voor zorgt
dat aan claims van de minder efficiënte bedrijven moeilijk of niet tegemoet zal
worden gekomen. Hier is het lange tijd de zogenaamde "objectieve methode"
geweest die als richtlijn diende bij het vaststellen van de prijzen. Deze methode
diende de belangen van de Europese boerenorganisatie COPA aan de ene kant
omdat hij houvast gaf bij het innemen van een onderhandelingspositie. Aan de
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andere kant wasde stijging van deproduktiviteit in de landbouw er als "aftrekpost" ingebouwdzodatvantevorenkonwordenvoorspelddatzelfsdegevraagde
prijsverhoging niet zou voldoen aan de behoeften van de minder efficiënte bedrijven, waarvan de produktiviteitstoename immers bij het gemiddelde achter
bleef.Dit "aftrekprincipe" wastrouwens aanhetbeginvandejarenzeventigook
deelvanhetmeerjarenprogramma vanhetLandbouwschap(1971:24).
Hetbeginselvanglobaleprijssteun isinhetoverlegtussenoverheiden bedrijfslevenlangetijdovereindgeblevenenooktegenwoordigwordthetdoordeoverlegpartnersnoggehuldigd. Afgezien vandesuikerproduktie diemetdevormingvan
hetgemeenschappelijk landbouwbeleid meteenwerdgequoteerd,kwamdatbeginselaanhetbeginvandejaren tachtigvoorheteerstopdetochttestaandoorhet
invoeren van de superheffing, waartegen het Landbouwschap zich overigens tot
het allerlaatst bleef verzetten (Vermeulen, 1984:74;DeGroot, 1986:329).Ookin
degraansectorlijkt hetintoenemendemateonderdruktestaan.
22 Structuurpolitiek
In de crisisjaren was door de overheid en de landbouworganisaties al opgemerkt
dathetgroteaantalkleinelandbouwbedrijven eenprobleemopleverde.Vergroting
vantekleinebedrijven isdanechternoggeenpolitiek themavanbetekenis,maar
datverandertals"na 1950mededenadrukwordtgelegdopeenverminderingvan
dearbeidsbezettingeneenvergrotingvandebedrijfsoppervlakte" (LEI,1965:12).
Nadeoorlogspreektuitdeverklaringen vandeministervanLandbouw alheel
snelzorgoverhetgroteaantaltekleinebedrijven enoverdenoodzaakvanrationalisatie van de produktie: aanpassing van de produktietechniek en -schaal aan de
technische kennis vandat moment. Sanering, produktiviteitsstijging, kostprijsverlaging,het zijn onderling sterk verbonden begrippen dieindevolgende decennia
steedsweerinhetverband vanhet structuurbeleid zuilenterugkeren. Stijging van
de produktiviteit was overigens een streven dat bepaald niet tot de landbouw
beperktbleefmaarjuist alseenrodedraaddoorhettotaleeconomischebeleidvan
deeerste na-oorlogsedecennia liep.DeTroonrede van 1946zegt al dat "de aandacht bij voortduring gericht zal moeten blijven op verlaging vandekostprijs".
Dievan 1947rept van "maatregelen ter bevordering van de rationalisatie inhet
landbouwbedrijf' en in 1948 wordt een soortgelijke formule voor het eerst in
verband genoemd meteen passage over hetkleinebedrijf: deverschillende doeleinden van het landbouwbeleid zuilen bereikt moeten worden "door een zekere
matevanproduktie-enmarktordening,waarbij inhetbijzonder aandachtzalwordengeschonken aanhetvraagstukvandekleineboeren" (Polak, 1970).Hiergaat
het overigens nog om de benarde inkomenspositie van de kleine boeren, die in
dezetijd ietswordtverlichtmetbehulpvanspecialetoeslagen,maaralspoedigzal
het "kleine-boerenvraagstuk" steeds vaker worden genoemd in verband met het
strevendeproduktiviteit teverhogenendekostprijs teverlagen.
Ookbinnen hetgeorganiseerde bedrijfsleven heerst zorg omde positievanhet
kleine bedrijf. Binnen het KNLC, dat over een speciale Afdeling Kleine Boeren
beschikt, wordt indejaren vijftig gestudeerd opdemogelijkheden van "sanering
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van kleine bedrijven" (Piers, 1959:283), waarbij de mogelijkheid om op het oude
land ruimte te scheppen door bedrijfsverplaatsing naar de nieuwe polders centraal
staat. Ook de vraag tot welke omvang de kleine bedrijven zouden moeten worden
opgetrokken komt in dat verband aan de orde. Hetzelfde gebeurt in de NCBTB
(1956). Maar in de katholieke KNBTB, vanouds nauw verbonden met de grote
aantallen kleine gezinsbedrijven op de zandgronden, duurt het langer eer men tot
de erkenning komt dat de positie van het kleine bedrijf moeilijk houdbaar zal zijn.
Deze organisatie publiceert nog in 1958 een "Bijdrage tot een verantwoord structuurbeleid" die weliswaar stilstaat bij de wenselijkheid van vergroting van de
kleine bedrijven, maar zich wat betreft concrete maatregelen indie richting hult in
reserves en voorwaarden. Intensivering en vergroting van de economische omvang
blijven in deze kring voorlopig de motto's voor het kleine bedrijf. Ook wordt
vooral inhet zuiden, waar de bevolkingsdruk in de landbouw groot is,veel gedaan
om de beroepsmogelijkheden buiten de landbouw onder de aandacht van de boerenzoons te brengen en om emigratie te bevorderen.
In eerste instantie wordt het "kleine-boerenvraagstuk" aangepakt door te streven naar vergroting van kleine bedrijven, zowel wat betreft oppervlakte als wat
betreft economische omvang. De oprichting van het Borgstellingsfonds in 1951
kan gezien worden als een eerste uiting van dat streven. De grond, nodig voor
oppervlaktevergroting, wordt in dejaren vijftig nog vooral inde IJsselmeerpolders
gezocht en niet inde vrijkomende hectares vanbeëindigde bedrijven. Erisdan ook
eenbelangrijk verschil tussende sanering dieindezeperiodewordt nagestreefd en
datgene wat in de loop van de jaren zestig steeds meer onder sanering wordt
verstaan: het streven naar opheffing van zo veel mogelijk kleine bedrijven. Het
eerste type sanering kan op onverdeelde steun rekenen van de standsorganisaties het tweede krijgt een duidelijk minder enthousiast onthaal (Van den Brink,
1990:126).
Vooreerst isdus "bedrijfsvergroting" een centraal begrip inhet structuurbeleid.
In 1954 installeert minister Mansholt zelfs een commissie onder voorzitterschap
van professor Hofstee die zich moet buigen over de mogelijkheden om de uit
inpoldering vrijkomende gronden voor structuurdoeleinden te gebruiken. Vooruitlopend op het rapport van die commissie kondigt zijn opvolger Vondeling in
diens "Nota over het structuurbeleid" (MLV, 1958) al aan dat hij overweegt om
minimumeisen te stellen aan de bedrijven die worden ingeleverd bij vertrek naar
een van de polders, opdat zoveel mogelijk grond vrijkomt voor vergroting van
kleine bedrijven op het oude land. Vondeling zegt dat inhet landbouwbeleid "een
zeer belangrijke plaats zal moeten worden ingeruimd aan het vraagstuk van de te
kleine bedrijven". Hij meent dat de noodzakelijke stijging van de arbeidsproduktiviteit kan worden bereikt door "een daling van het aantal werkers in de land3

Illustratief isdeopstellingvanNCB-secretarisWellendiein 1958meteenminderheidsnotain
deCentraleCultuurtechnische Commissiestelling neemttegenhetinhetMeerjarenplan vandie
Commissieneergelegde idee datbinnen enkeledecennia dehelft vandebedrijven benedende
12-15hectarezalmoetenverdwijnen (zieVandenBrink,1990:62).
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bouw" en door een "vergroting van de bedrijfsomvang" van de "te kleinebedrijven". Heteerstgenoemde zoubereiktkunnenwordendooremigratietebevorderennaastindustrialisatie vanhetplatteland,tweezakendieeenjaar laterinhet
RapportvandeCommissie-Hofstee (Rapport, 1959)zoudenwordengenoemd.
Vondelingspreektdusweloververminderingvanhetaantalmensenindelandentuinbouw,maarnietexpliciet oververmindering vanhet aantalbedrijven. Dat
wasindezeperiodeonderdemakersvanhetlandbouwbeleid,aanbeidezijdenvan
deonderhandelingstafel, ooknognietgebruikelijk. WelhadhetLEIalin 1951,in
heteerstevanzijn serierapporten over "het kleine-boerenvraagstuk opdezandgronden" (Marisetal., 1951:188)gewezenopdenoodzaak omnaastintensivering
en afvloeiing van boerenzoons ook te streven naar vermindering van het aantal
bedrijven, maarhetzoutotdejaren zestigdurenvoordatdit strevenookexpliciet
deelzougaanuitmakenvanhetlandbouwbeleid.
DeinstellingvanhetOntwikkelings-enSaneringsfonds doorMinisterBiesheuvel in 1963markeert de uitgesproken erkenning door overheid en georganiseerd
bedrijfsleven, dieopparitairebasisdenieuwgevormdestichtingbestuurden,dater
actiefgestreefd moetwordennaarverminderingvanhetaantalbedrijven. InBrussel wasintussen Mansholt alslandbouwcommissaris bezigomvormtegevenaan
het landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap die midden in het integratieproces richting Gemeenschappelijke markt zat. Het Memorandum waarin hij in
1968 zijn structuurpolitieke denkbeelden ontvouwde onderstreepte wel heel onomwonden de noodzaak van het vertrek uit de landbouw van zeer vele arbeidskrachtenenbedrijfshoofden. MaardatMemorandumgafdanookmeteendegrens
aanvanhetgezamenlijk optrekkenvanorganisatiesen(EG-)overheid.Hoewelhet
Landbouwschap nooithadgetwijfeld aandenoodzaak vaneenstructuurbeleid en
er ook op had aangedrongen dat zo'n beleid in het kader van dete vormenGemeenschap "krachtig" gevoerd zou worden (Landbouwschap 1960:29-30),ging
het openlijk streven naar afvloeiing op zo grote schaal de Nederlandse georganiseerde landbouw duidelijk te ver. Toch heeft het Memorandum er ongetwijfeld
toebijgedragen daterindeloopvandejaren zeventigmetsteedsmeerbegripen
instemming werdmeegedacht overhetstructuurbeleid, inclusief de "noodzakelijke vermindering van de agrarische beroepsbevolking" en de saneringsregelingen
die "bedrijfshoofden, meewerkende gezinsleden en werknemers" moesten omvatten (Landbouwschap, 1971).
Deconclusie dringt zich dus op dat de georganiseerde landbouw de noodzaak
van een structuurbeleid inzag en ook die van de afvloeiing welke toch met dat
beleidgepaardmoestgaan,maarervooralindejarenvijftig voorterugdeinsdedat
inzichtinactievesteunomtezettenvoorzoverhetgingomhetbevorderenvandie
afvloeiing. In de jaren zestig markeren de deelname van de organisaties in het
O&S-fonds en het actief ter hand nemen van de voorlichting aan bedrijven die
voorsaneringinaanmerkingkomeneeninditopzichtveranderdehouding.Behartigingvandebelangenvandebedrijfstak betekendenudusnietmeerautomatisch
verdedigingvanallebedrijven indiebedrijfstak. Gedurendedeheleperiodebleef
men er overigens alert op dat er een verband zou bestaan tussen structuurbeleid
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enerzijds en markt- en prijsbeleid anderzijds, wat resulteerde in een - zeker vergeleken met zusterorganisaties in andere landen - gematigde opstelling aan het
prijzenfront, zoals hiervoor al aan de orde kwam4. In zekere zin zou dus geconcludeerd kunnen worden dat de Nederlandse georganiseerde landbouw verbetering
van de landbouwstructuur voor een deel verwachtte van het markt- en prijsbeleid,
waar ze niet de rol van actieve helper hoefde te spelen maar integendeel juist kon
optreden als- meer of minder succesvolle - verdediger van de boerenbelangen.
3. "Blaffende honden"
In het voorgaande lag de nadruk op de landbouwpolitieke consensus van de eerste
na-oorlogse decennia, waarbij terwille van de overzichtelijkheid de grote lijn heeft
geprevaleerd boven de verschillen van inzicht binnen de georganiseerde landbouw
diebij tijd en wijle moesten worden overwonnen. Maarterwijl de landbouwpolitieke karavaan verder trok, waren er langs de route ook "blaffende honden". Hun
invloed was in het algemeen beperkt - meestal niet groot genoeg om de karavaan
tot ingrijpende koerscorrecties te bewegen - maar niet helemaal afwezig. In het
hierna volgende worden die dissidente stromingen en hun relatie tot de hoofdstroom beschreven. Eerst komen daarbij de oppositionele geluiden vanuit de landen tuinbouwsector zelf aan de orde waarna die uit de wetenschappelijke hoek en
tenslotte wordt stilgestaan bij enkele maatschappelijke ontwikkelingen die niet zo
gemakkelijk als "stroming" zijn te benoemen maar waarvan de invloed op de
ontwikkeling van het beleid toch onmiskenbaar is.
3.1 In de sector
De veranderingen in land- en tuinbouw eisten van de werkenden in de sector een
enorm aanpassingsvermogen en soms grote offers, en het is niet verwonderlijk dat
daartegen bij tijd en wijle verzet rees. Typerend is daarbij dat de drie belangrijkste
oppositionele stromingen steeds hun kritiek behalve op de overheid ook op de
landbouworganisaties richtten. Het feit dat de georganiseerde landbouw zich in
tamelijk vergaande mate gecommitteerd had aan het landbouwbeleid van de overheid wordt door dit verschijnsel wel enigszins geïllustreerd. Daarmee is één overeenkomst gegeven tussen de drie stromingen. Een andere is dat ze alle drie op hun
eigen manier een reactie vormden op de aanpassingen die van de boeren en tuinders werden gevraagd, en op de discriminatie tussen groepen producenten die
daardoor teweeg werd gebracht.
3.1.1De Vrije Boeren
Eén van de aspecten van dena-oorlogse ontwikkeling indeland- en tuinbouw was,
dat het minder vanzelfsprekend werd dat bestaande bedrijven in de toekomst ook
voortgezet konden worden. Daarover waren inelk geval overheid en georganiseerd
bedrijfsleven het eens en de hiervoor beschreven consensus uitte zich dan ook op
Ookanderefactoren, zoals delage inflatie hier te lande,speelden daarbij eenrol.
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het terrein van de voorlichting, die werd georganiseerd volgens een onderscheid
naarbedrijven diezichzoudenkunnenaanpassenomindetoekomstmeetekomen
en bedrijven waarvan dat minder duidelijk was. Het laatstgenoemde type voorlichtingwerdhetwerkterreinvandelandbouworganisaties.Indejarenzestigraaktehetbegrippenpaar "wijker-blijver" inzwang,datvormgafaandenieuwenotie
vanvergankelijkheid vanbedrijven. Deflexibiliteit dievandeboeren entuinders
temidden van de nieuwe ontwikkelingen verwacht moest worden vond zijn uitdrukking in de kwalificatie "ondernemer" waarmee de zelfstandige beoefenaars
vanagrarischeberoepenvoortaanwerdenaangeduid.Vooreentheoretischeondersteuningvandezenieuwevisieopdeeconomischeactiviteitindeagrarischesector
zorgdedeWageningsesociologie,diemetzijn onderscheidtussen "modern-dynamisch" en "traditioneel" cultuurpatroon het belang van verschillen in veranderingsgezindheid tussenboerenentuindersbenadrukte.
Veel boeren konden zich echter moeilijk handhaven, volgens sommigen vanwegeeengebrekaankwaliteiten alsondernemerof vakmanmaardaarnaastinelk
gevalookomdathetprudenteprijsbeleid, datimmersdeelwasvandelandbouwpolitiekeconsensus,hendaartoegeenruimteliet.Tegelijk stondenzoweleconomische alsruimtelijke enculturele factoren hun overgang in dewegnaar het werknemerschap in andere sectoren. Dezeboeren mochten zich niet verheugen ineen
erg actievebehartiging van hunbelangen alsboerdoor delandbouworganisaties.
DebewegingderVrijeBoerenfungeerde voordezegroepbedrijven indeloopvan
dejaren vijftig en zestig als spreekbuis en ontplooide een sterk verzet tegen het
vigerende landbouwbeleid en vooral tegen de intussen omvattend geworden bemoeienisvandeoverheidmetdelandbouwsector.Nooij(1969:213),dieeenstudie
maakte van de uit de Vrije Boeren voortgekomen Boerenpartij, meent overigens
dat degenen die deze partij steunen in het algemeenjuist meer dan anderen verwachtenvandeoverheid.Datideeisechterweltecombineren meteenideologie
die overheidsingrijpen geheel afwijst in een situatie waarin dat ingrijpen bijna
doelbewusttegendekleinerebedrijven vandeaanhangersvandezebeweginglijkt
tezijn gericht.
Het gaat hier dus om degenen die niet in staat zijn om bij het geldende prijsniveauhunbedrijven aantepassenaandeveranderdeomstandigheden,maarevenmingoedzijn toegerustomeenbestaanbuitendelandbouwtevinden. "Vooreen
deelvan henbetekenen dezeveranderingen eenrechtstreekse bedreiging vanhun
positie als boer. Immers,het is duidelijk dat een niet onbelangrijk aantal boeren
door gebrek aan kapitaal, vakkennis en de tegenwoordig vereiste soort ondernemersmentaliteit, economisch het onderspit zal moeten delven", zegt Houttuyn
Pieper (1962:454) hierover. "Weliswaar staat voor hen theoretisch de mogelijkheidopenomopanderwerkoverteschakelen,maarvelenvoelenzichhiertoeniet
in staat".
Kenmerkend is,dat dekritiek van deVrije Boeren zichminstens zohard richt
opdelandbouworganisatiesalsopdeoverheid.HetLandbouwschap,waaraanmen
"contributie" moet betalen zonder voor het lidmaatschap gekozen te hebben, is
zelfs één van de mikpunten van hun acties. Het feit dat deze instelling zich in
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langdurig overleg en samenwerking met de overheid aan het gevoerde beleid heeft
verbonden, speelt daarbij zeker een belangrijke rol. Bescherming van het kleine
bedrijf tegen de dreiging die van de landbouwpolitieke consensus uitgaat is een
hoofdthema indezebeweging,die uithetomvangrijke ingrijpen van deoverheid in
de na-oorlogse jaren, in combinatie met het streven naar sanering en bedrijfsvergroting door die overheid, de conclusie lijkt te hebben getrokken dat het kleine
bedrijf zich best zou kunnen redden als de overheid zich maar niet met de landbouw zou bemoeien.
Sinds wanneer het bergafwaarts is gegaan met de aanhang van de beweging is
moeilijk te bepalen. Vast staat dat het electorale hoogtepunt van de Boerenpartij,
die met de Vrije Boeren gelieerd is, in 1966 valt (Nooij, 1969:36) en dat aan het
eind van dejaren zestig de beweging sterk is gekrompen. Toch is ook in dejaren
zeventig vooral in verschillende acties rond ruilverkavelingsplannen de invloed
van de beweging en haar gedachtengoed nog duidelijk te herkennen.
De teruggang van de Vrije Boeren hangt waarschijnlijk voor een belangrijk deel
samenmetdeonvermijdelijkheid van de ontwikkeling waartegen debeweging zich
verzette.Niet alleen was die onvermijdelijkheid demotiverend, maar ook resulteerde hij erin dat veel werkelijke of potentiële aanhangers van het toneel verdwenen
omdat hun bedrijven werden beëindigd. Het O&S-fonds dat in 1963 effectief was
geworden was daarbij vanzelfsprekend behulpzaam. Een rol speelt waarschijnlijk
ook het feit dat in de jaren tot aan 1968 de landbouwprijzen - met name de
zuivelprijzen - in ons land gunstig werden beïnvloed doordat ze moesten worden
samengebracht met de prijzen in de andere EEG-landen. Dat bracht verlichting in
de toestand opveel boerenbedrijven, dieoverigens van tijdelijke aard bleek te zijn:
meteen nadat in 1968deovergangsperiode naarde Gemeenschappelijke markt was
voltooid werden de landbouwprijzen voor drie jaar bevroren, terwijl Mansholt in
zijn beroemde Memorandum een terughoudend prijsbeleid voorstond naast een
verder streven naar vergroting van de landbouwbedrijven.
3.1.2 De acties vandejaren zeventig
Keerde dus zo een Nederlands probleem terug op het Europese toneel, in 1974
bleek dat ook deoppositie vanuit de landbouw Europeseproporties kon aannemen.
In de zomer van datjaar vormen de massale straatacties van boeren door het hele
land weliswaar een voor Nederland tamelijk zeldzame gebeurtenis maar ze zijn op
Europese schaal gezien maar een onderdeeltje van een golf die ook de andere
landen niet onberoerd laat. Die golf is in eerste instantie een reactie op een samenloop van kosten- en prijsontwikkelingen die de inkomens in verschillende sectoren
zwaar onder druk zet. In Nederland leidt hij tot de oprichting van het Landelijk
Actiecomité van Boeren en Tuinders en later tot het ontstaan van de Agrarische
Beleids Organisatie (ABO). Beide leiden nog lange tijd een kritisch bestaan naast
de Centrale Landbouworganisaties. Waarop was de visie van deze oppositionele
stroming gebaseerd?
Hetmikpunt vandekritiek vanuit dezehoek vormen, netalsbij deVrije Boeren,
naast de overheid ook de besturen van de landbouworganisaties. De aard van de
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kritiek is nu echter heel anders. Niet de overheidsbemoeienis met de landbouw
staathierterdiscussieofderegelingen waarvandesectorintussendoortrokkenis,
maar de ontoereikendheid daarvan. Niet de EG als zodanig of de Nederlandse
deelname daarin wordenbekritiseerd, maarhet feit dat het beleid van deEGniet
de resultaten heeft afgeworpen die men ervan verwachtte, en dat de snelle aanpassing van de bedrijven niet de verbetering of het behoud van de positie heeft
opgeleverd waarop men had gehoopt. Het structuurbeleid van de EG wordtweliswaar in zijn intentiebekritiseerd maar deconcrete eisenrichtenzichveeleerop
het prijsbeleid. Lonende prijzen zijn het devies.Hetgaat hier dan ookniet,zoals
bijdeVrije Boeren,omkleineboeren wierbedrijven tendodezijn opgeschreven.
Veeleerzijnhetdegrotere,betergesitueerdebedrijven diedeboventoonvoeren. In
1974blijktdatuitdebewegingvandeactiegolf,vanuitdenoordelijke enwestelijkekleigebieden,diezichophetgebiedvaninkomensenbedrijfsstructuur bepaald
nietnegatief onderscheiden.Nooij(1976:369)concludeertuitinTwenteverzameldegegevensdatdewegblokkades zijn uitgevoerd "door boerendieindehuidige
agrarische ontwikkeling over de beste papieren beschikken". Ook de ABOzou
laterhaar leden goeddeels recruteren uit "jonge boeren,boeren meteen bedrijfsopvolger en (...) boeren met de grotere bedrijven" (Vierde, 1980). Het gaat bij
deze stroming dus niet om boeren die in het aanpassingsproces achterop zijn geraaktenhetonderspit dreigentedelven.Deonvredevandebetrokkenen lijktniet
gebaseerd opeenobjectieve materiëleachterstelling tenopzichtevanandereboeren (hoewel inkomensdruk in 1974weldeaanleiding wastot deeersteprotestacties) maar eerder op de discrepantie tussen de bestaande financiële en sociale
omstandigheden endiewelkemen opgrond vanzijn positiealsondernemer ambieert.
3.1.3Demoderne oppositie
Tegeneensoortgelijke achtergrondontwikkeltzichindeloopvandejarenzeventig een andere oppositionele stroming, diehier met het begrip "moderne oppositie" wordt aangeduid. Exponenten vandeze stroming zijn - hieren daar doorde
studenten vandeWageningse Boerengroepgeïnspireerde- groepen alsdeWerkgroep Beter Zuivelbeleid en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt NAJK.
Hetbegrip "modern" dient omteonderstrepen datdeze stroming,meernogdan
de vorige, het produkt is van de snelle modernisering en rationalisering van de
landbouw in de voorafgaande decennia eerder dan een zuivere reactie erop.Hier
gaat het, nog nadrukkelijker dan bij de ABO, om merendeelsjonge boeren met
groterebedrijven diedikwijls metbehulpvangroteinvesteringen aandeeisendes
tijds zijn aangepast (Weinans, 1980),dusomblijvers ennietomwijkers. Enook
hier lijken de financiële omstandigheden niet de drijfveer te zijn van het verzet
tegen het vigerende landbouwbeleid, maar is dat eerder het verschil tussen de
werkelijk bestaande omstandigheden en de geambieerde. Toch bestaat de landbouwpolitieke boodschap van de moderne oppositie uit een pakket wensen en
eisen dat sterk verschilt vandat vande "1974-ers".Zochten dezenhetvooralin
prijsverbetering binnen een vrije markt waarvan men als ondernemer volledig
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afhankelijk wilde blijven, het NAJK streeft er naar de markt tot op zekere hoogte
te reguleren zodat langs die weg structurele verbetering van de sociale positie van
de boeren en tuinders bereikt kan worden (NAJK, 1983). Opoffering van een
zekere mate van handelingsvrijheid van de ondernemer is een integraal deel van
deze visie, die wordt neergelegd in eisen ten aanzien van contingentering van de
verschillende produkties (NAJK, WBZ), gedifferentieerde prijzen (WBZ), vestigingseisen voor beginnende boeren (NAJK), en plafonds voor de bedrijfsomvang
(NAJK).
De verklaring van het verschil in landbouwpolitiek perspectief tussen de stroming van 1974en demoderne oppositie lijkt dusniet temoeten worden gezocht in
verschillen inhet soortbedrijven of indemate van toekomstperspectief. Eerder zal
het hier het referentiekader zijn, waaraan men zijn aspiraties ontleent -{easpiraties
welke in conflict zijn met de werkelijke toestand op de bedrijven. In het ene geval
- dat van de actievoerders van 1974 en de ABO - ontlenen de betrokkenen dat
kader aan een agrarisch type ondernemerschap dat erg veel lijkt op de beter gesitueerde boer van vroeger: een onafhankelijke, in de markt zelfstandig opererende
boer met een redelijk hoge levensstandaard. In het andere geval - dat van de
moderne oppositie- lijkt het veeleer de stedelijke (goed opgeleide) loontrekker die
als voorbeeld heeft gediend. Die is het tenslotte waarmee men door de ontsluiting
van het platteland nieuwe contacten heeft opgebouwd. Een rol kan hierbij ook
hebben gespeeld datjuist dejonge boeren die zich het meest hebben aangepast en
hunbedrijven hetmeest hebben ingericht opdeeisen van detoekomst, zich daarbij
ook het meest hebben moeten wenden tot de "technische en administratieve taakomgeving" (Benvenuti, 1982), daarbij een deel van hun handelingsvrijheid inleverend. Een licht leeftijdsverschil zou eveneens van betekenis geweest kunnen
zijn: hoejonger deboer- en de NAJK-ers zijn uit de aard vanhun organisatiejong
- des te verder weg het referentiekader van althans een deel van de boeren in
Nederland, waarin de boer als werkgever van één of meerdere knechts opereert
met alle praktische en sociale voorrechten van dien. En des te minder speelt dat
referentiekader een rol in het definiëren van de huidige onvrede.
Er zijn dus belangrijke verschillen tussen de twee meer recente oppositiestromingen. Een overeenkomst is echter dat ze beide, in tegenstelling tot de eerdere
beweging van de Vrije Boeren, in zekere zin zijn voortgebracht door de modernisering van de sector en de nadruk op het ondernemerschap die zokenmerkend zijn
geweest voor de na-oorlogse periode. Vertegenwoordigden de Vrije Boeren nog
vierkant verzet tegen die modernisering, de oppositie van 1974 en die van NAJK
en verwante groepen waren er min of meer het resultaat van zij het vanuit verschillende sociale achtergronden.
3.2 Vanuit de wetenschap
Ook vanuit wetenschappelijke kring werden in de loop der jaren kritische visies
ontvouwd over het te voeren landbouwbeleid. De bijdragen uit deze hoek liepen
dikwijls uiteen, getuige ook de soms uitvoerige onderlinge discussies. Niettemin
strekten ze er meestal toe, het "economische" gezichtspunt van produktiviteit en
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nationaal inkomen te benadrukken ten opzichte van de in politieke sfeer soms
heersendeneigingmeergewichttoetekennenaanbeschermingvandeinkomenspositievandelandbouwendebevolking.
Zo pleitte de toenmalige LEI-directeur Honing (1954) er vroeg in de jaren
vijftig voor, de produktiviteit niet uit het oog te verliezen bij het streven naar
bestaanszekerheid voordeboeren.Dit vanwegede "zeer voornametaak" vande
prijzen, de produktie te sturen in deeconomisch meest voordelige richting ende
minder voordelige af te remmen. Ook structuurpolitieke denkbeelden - toen nog
zeldzaamindesfeer vanbeleidenbelangenbehartiging- vielenindeloopvande
jaren vijftig waar te nemen uit de hoek van het onderzoek. De noodzaak van
bedrijfsvergroting was intussen wel gemeengoed geworden maar oplossingen die
verderreikten dan de aanwending van nieuw te verwerven cultuurgrond voordit
doelwarennognietincirculatie(Groenman, 1952;Maris, 1952).Thurlingsmeendeechteralin 1956dathet,tegendeachtergrondvandegroeiendeproduktieende
duurderwordendearbeid,weleensongewenstzoukunnenzijnomdelandbouwin
zijn huidigevormenoppervlaktetehandhaven.
Een voortdurende weerstand tegen de produktiebevorderende werking van het
landbouwbeleid valttevernemenvandeGroningerhoogleraarHartog.Dezevindt
het systeem van garantieprijzen verwerpelijk. Een structuurbeleid voor de landbouw zietbij alsnoodzakelijk, maaralsdat gevoerdwordt incombinatiemeteen
prijsbeleid stimuleert hetalleenmaardeoverproduktie enwordtde noodzakelijke
opheffing vankleine bedrijven geremd (Hartog, 1964).Hetlandbouwbeleid moet
volgens Hartog gericht zijn op een sterke toename van de produktiviteit zonder
overproduktie. In deze visie zijn ongerichte subsidies per definitie al ongewenst.
Vermindering van het aantal bedrijven en een grootscheepse herverkaveling zoudeninplaats daarvan deproduktie enhet reële kostenpeil moeten terugdringen hetlaatstemetzo'n 10tot15%.
Een veel sceptischer houding tegenover structuurbeleid neemt op zijn beurt
Honing(1964)in.Hijverzetzichtegendedrastischeverminderingvanhetaantal
bedrijven dieHartogbepleit,enzietindedoordezegenoemdeverminderingvan
het kostenpeil onvoldoende grond omdekosten terechtvaardigen van eenstructuurbeleid,endedaardoorveroorzaaktemaatschappelijke ellende.Hetstructuurbeleidheeft volgens Honingookveelmindereffect opdeproduktiviteit danerdoor
Hartog,en ook Maris (1964) aan wordt toegeschreven. Dekosten van datbeleid
wordennietterugverdiendenhetkannietdegrondslagvormenvooreenrendabele
landbouw indetoekomst.Ooklaterblijft Honinghet structuurbeleid opdekorrel
nemen --î-iet alleen het bedrijfsbeëindigingsaspect ervan (Honing, 1966a), maar
ook de bedrijfsontwikkelingskant. Voor rendabele investeringen zijn geen subsidies nodig, redeneert hij, en subsidies in bedrijfsgebouwen vervalsen de berekening van het nut van de investering, wat de produktie weer opjaagt (Honing,
1966b).
WanneerdeNederlandse landbouw indeloopvandejaren zestig geïntegreerd
raaktindeGemeenschappelijke markt,ishetweerHartogdieeenwaarschuwende
vinger verheft tegen een te hoog prijspeil (in zijn ogen vooral veroorzaakt door
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Franse invloed) en een te weinig effectief structuurbeleid. Het handhaven van de
prijzen zal op deze manier op den duur ondraaglijke sommen geld gaan kosten,
zegthij,terwijl de handelspolitieke relaties worden bedreigd door het afsluiten van
de markt voor derde landen en door het wegzetten van de Europese surplusproduktie op de wereldmarkt (Hartog, 1966).
Ook nu reageert Horring (1966c) met een matigende visie, waarin het in de EG
overeengekomen beleid als een goed begin wordt gekwalificeerd. Toch vindt ook
hij dat moet worden gewaakt voor produktiestijging, en dat het inkomensbeleid
van de nieuwe Gemeenschap wellicht ongewenste neveneffecten zal meebrengen.
Aan het eind van de jaren zestig komt de Rotterdamse hoogleraar Frietema
(1968a,b) met forse kritiek ophet zuivelbeleid. Hetheeft totblijvende overproduktie geleid, zegt hij,en het heeft structureel zwakke produkten beschermd ten koste
van de economische stimulans tot de nodige veranderingen in het produktie- en
afzetpatroon. Bij hetvaststellen van degarantieprijzen isteveel rekening gehouden
met de kostprijs en onvoldoende met de afzetmogelijkheden. De noodzakelijke
aanpassingen zijn daardoor tegengehouden. Omdat er in het verleden onvoldoende
is gedaan om de overproduktie te voorkomen, zijn er nu extra harde maatregelen
nodig, schrijft Frietema. De vigerende uitkoopregeling zou dan ook onder meer
moeten worden aangevuld met maatregelen om toetreding van nieuwe melkveehouders te beteugelen.
Toeslagen speelden ook een hoofdrol in een discussiebijdrage van de Wageningse econoom Van Riemsdijk (1968).Een stelsel van vervangende inkomenstoeslagen met een beperkte looptijd zou volgens hem op simpele wijze de zwakte van
het vigerende beleid kunnen vervangen door een toereikende bescherming van de
agrarische inkomens, aanpassing van omvang en structuur van de sector en sanering en stabilisering van de wereldmarkt in voedselprodukten.
Steun ondervindt Van Riemsdijk van Horring, die zich in 1970 keert tegen de
aanpak van de overproduktie door het Plan Mansholt. Als de geldende prijzen en
restituties in stand blijven zal Mansholts plan eerder een verdere impuls tot produktie-uitbreiding vormen daneenrem daarop,meent Horring,en heteffect van de
geforceerde afvloeiing van overtollige arbeidskrachten zal daardoor teniet gedaan
worden. Hij pleit, onder verwijzing naar Van Riemsdijk, voor verlaging van de
landbouwprijzen met rond twintig procent en gelijktijdige invoering van een compenserende inkomenstoeslag, los van de produktieomvang. Tenslotte moeten ook
allerlei subsidieregelingen voor gebouwen, stallen en grondverbeteringsmaatregelen, waarvan een produktieverhogend effect uitgaat, worden afgeschaft aldus Horring.
Van Riemsdijks voorstellen vinden echter geen genade in de ogen van de door
de Minister van Landbouw in 1972 ingestelde Studiecommissie Inkomensbeleid
voor de Land- en Tuinbouw onder voorzitterschap van Kriellaars. Niet nodig voor
de structuur die toch al snel verbetert, was in het kort het oordeel van de commissie, en ongewenst vanuit het gezichtspunt van inkomen en handelingsvrijheid van
de ondernemer (MLV, 1974). De beleidsinstanties zouden bovendien een te grote
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invloed op de ontwikkelingen krijgen en deondernemers zouden aan te veelonzekerhedenwordenblootgesteld.
Een in die tijd nog tamelijk zeldzaam pleidooi voor quotering komt van de
eerder aangehaalde Hartog (1970),die vanuit Groningen een niet aflatende strijd
voert tegen het vigerende landbouwprijsbeleid. Denadruk in het landbouwbeleid
moet liggen op de aanpassing van het aanbod en niet op de bestrijding van het
symptoom van de lage prijzen, meent Hartog. Door het grote aantal kleine bedrijven kan delandbouw niet,bij stijgende produktiviteit, tot produktiebeperking
overgaan zoals in deindustrie.Daarommoetdeoverheid daarbij tehulpschieten
doorhetinvoerenvaneenstelselvanverhandelbareproduktierechten.Deproduktiezaldanwordengeconcentreerdbijdeefficiënte bedrijvenendeboerendieeruit
stappenwordenautomatisch schadeloosgesteld.
Hartogkanindezedagennogniet opveel steunrekenen,maaranderenerkennen weldedoorhembenadruktebijzondere rol vandemarktverhoudingen inde
landbouwbijhetontstaanvanoverschotten.ZohadDeHoogh(1967)ereerderal
op gewezen dat op het gezinsbedrijf de aanwending van arbeid en kapitaal niet
beantwoordtaandenormdieinhetalgemeenalstyperendvoorhetondernemersgedragwordtbeschouwd.Nietzozeerdetehogeoftelageprijzen zijn debetaan
deoverproduktieindelandbouw,maarveeleerdegezinsbedrijvenstructuur vande
sector in combinatie met de bijzondere manier waarop technische vooruitgang
binnendiestructuurzijnbeslagkrijgt,betoogthijlater.Aanhethogetempowaarin
datgebeurt zijn onderzoek envoorlichtingookdebet,terwijl deagrarischeindustrie zich in dit opzicht niet onbetuigd laat. Nieuwe produktiemiddelen en -methoden vinden,indeatomistische gezinsbedrijvenstructuur vandelandbouw,snel
toepassing en zorgen ervoor dat degroei van deproduktie weinig verband houdt
met de ontwikkeling van de afzetmogelijkheden (De Hoogh, 1985/86). Van De
Hooghkomtdanookgeensteunvoorhet"marktgerichtebeleid"zoalsdataanhet
einde van dejaren tachtig in zwang raakt. Het is volgens hem een illusie dat de
vrije marktdeproblemenzaloplossen.
Eenvergelijkbaar standpunt ontwikkelt Koningindeloopvandejarentachtig.
De landbouw aan het vrije-marktmechanisme overlaten leidt onherroepelijk tot
zeerlage inkomens entot een stagneren vande produktiviteitsontwikkeling,zegt
hij, endat is "niet functioneel voordeeconomie alsgeheel.Eenzekere beschermingisdaaromméérdanalleeneentegemoetkoming aandeeisvansocialerechtvaardigheid". Diebescherming zalechternogniet automatisch totpariteitleiden,
aldusKoning(1986).Diemoetdeagrarischebevolking zelf bevechtendoor "een
verhoogde mobilisatie en een actief streven naar bondgenoten in andere bevolkingsgroepen", zegt deze uit de Wageningse Boerengroep voortgekomen onderzoeker die daarmee wetenschappelijke ammunitie aandraagt voor de politieke
strijd van oppositionele groepen als de Werkgroep Beter Zuivelbeleid en het
NAJK.
3.3Inverbandmetnatuurenmilieu
In de loop van dejaren zeventig blijkt steeds duidelijker dat de structurele ont161

wikkelingen in de landbouw gevolgen krijgen voor het landschap, terwijl moderne
produktietechnieken een toenemende druk leggen op het incasseringsvermogen
van het milieu. Ook het bewustzijn met betrekking tot deze problemen groeide en
dat leidde ertoe dat steeds vaker groepen natuur- en landschapsbeschermers, sinds
1972 grotendeels verenigd in de Stichting Natuur en Milieu, zich mengden in de
ruimtelijke planning vande agrarischeproduktie,en nietaltijd tot genoegen van de
betrokken producenten5. Intensieve veehouderij en ruilverkavelingen waren aanvankelijk de doelwitten van deze oppositie (Algra et al., 1972), die spoedig tot
uitingkwam inde- hier endaar vertragende - rolvan de Natuurwetenschappelijke
Commissie van de Natuurbeschermingsraad bij ruilverkavelingen (Landbouwschap, 1972).
Dat mede onder invloed van dit alles ook bij de overheid de visie op de rol van
de landbouw in de samenleving in beweging was gekomen, bleek uit het verschijnen van de zogenaamde Relatienota in 1975,waarin de landbouw niet alleen
wordt gezien als voortbrenger van landbouwprodukten, maar ook als beheerder en
zelfs als producent van landschap en natuur. Een aanvankelijk vrij warme ontvangst van de nota in kringen van natuur- en landschapsbescherming bekoelde na
enige tijd, toen men tot de slotsom kwam dat het Relatienotabeleid in wezen een
middel was om ruilverkavelingen in natuurwetenschappelijk en landschappelijk
"moeilijke" gebieden gemakkelijker uitgevoerd te krijgen (Van der Weijden,
1977).
Aan de kant van de natuur- en milieubeweging verschuift gaandeweg de aandacht van de ongewenste randverschijnselen van het landbouwbeleid en de structurele ontwikkelingen in de sector naar het landbouwbeleid zelf. Dat beleid moet
anders, is steeds meer de boodschap en de natuurbeschermers weten zich bij het
verspreiden van die boodschap gesteund door de toenemende problemen in de
bedrijfstak. Zij zoeken daarbij aansluiting bijoppositionele groeperingen binnen de
landbouw, waarbij het streven naar contingentering van de melkproduktie één van
de punten van overeenkomst is.
Natuur en Milieu en later Milieudefensie komen ook met plannen voor een
landbouwproduktie die aanmerkelijk minder gebruik zal maken van kunstmest,
bestrijdingsmiddelen, krachtvoer en fossiele energie. Uit de door Milieudefensie
naar voren gebrachte denkbeelden komt het concept van de geïntegreerde landbouw voort, dat later zal worden uitgewerkt door de Vakgroep Milieubiologie van
de Leidse universiteit, en op een aantal aspecten getoetst door het LEI (Van der
Weijden et al., 1984). Dit type landbouw moet een aantal doelstellingen tegelijk
dienen, waaronder produktie van goed en betaalbaar voedsel, vermindering van
inkomensverschillen tussen bedrijven en regio's en zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Tegen een meer marktgericht beleid, dat wordt bepleit in het
"Groenboek" van de Europese Commissie (COM, 1985) en waarvan men vooral
verdergaande schaalvergroting, mechanisering, intensivering en sanering verwacht,
heeft de milieubeweging dan ook ernstige bezwaren.
5

Toch kwam het ook voor dat verzet vanuit boerenkring tegen ruilverkavelingsplannen in een
coalitie met natuurbeschermingsbelangen terecht kwam.
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4.Deconsensusbedreigd
Vanbuitenhetcircuit vanofficiële gesprekspartners werdde gemeenschappelijke
visiedusherhaaldelijk enmetkrachtondervuurgenomen.Meestalginghetdaarbij om die visie zelf; hier en daar om het proces waarin ze werd gevormd en
gekoesterd(Schaap,1983).Somswerddekritiekgeuitdoorindividuen,somsdoor
meer of minder omvangrijke groeperingen vanuit de sector. Invloed hadden die
oppositionele geluiden hier en daar wel,maar tot een significante koerswijziging
leidden ze in geen enkel geval. Dat in de loop van de afgelopen tien jaar de
consensus steedsmeeronderdrukkwamtestaan- zowelwatzijn inhoud betreft
als waarhet zijn forum, het intensieve overleg tussen overheid en bedrijfsleven,
aangaat- wasuiteindelijk nietzozeerhetresultaat vansuccesvolleoppositiemaar
veeleervan"een samenloopvanconjuncturele enstructureletendensen"(Vander
PloegenNieuwenhuize,1986).
In eerste instantie waren het de structurele overschotten - resultaat van een
prijsgarantiesysteem zonder ingebouwde produktierem - die als wal fungeerden
welke het schip wel moest keren. Daarmee trad een effect op waarvoor in het
verleden door verschillende critici wasgewaarschuwd, maardat tot drie keertoe
doorgelukkigeomstandigheden konworden afgewend6. Hetprobleem vandeontoelaatbaar groeiendebudgetlasten drongzichhet eerst opindezuivelsector.Het
wasdanookdaardatdeeerstegrotestapmoestwordengenomenopeenwegdie
duidelijk afweek vandekoersvandeNederlandseconsensus.DathetNederlandse
ministerie van Landbouw in 1983koos voor actieve steun van deze nieuwebeleidsrichting - contingentering - kwam niet voort uit nieuwe landbouwpolitieke
inzichten maar uit veranderde externe omstandigheden. De georganiseerde landbouwwasechternognietklaarvoorerkenningvandienoodzaakenhetwasopdit
punt, dat zich voor het eerst sinds decennia een duidelijke waterscheiding aftekende tussen georganiseerde landbouw en overheid. De laatste nam hier het
formuleren enverwezenlijken vanbeleidterhandzonderdaarbijtewachtenopde
eerstgenoemde, en het accent bij de legitimatie van het beleid verschoof vande
georganiseerde landbouw naar de Vaste Commissie voor Landbouw en Visserij
vandeTweedeKamer(DeGroot,1986).
Eensoortgelijkverschijnseldeedzichindeeropvolgendejareninfeiteopnieuw
voor bij de benadering van de milieuproblematiek in de landbouw met eerst de
mestoverschotten. Dat die overschotten waren gegroeid, wellicht nog snellerdan
hetmilieubewustzijn buiten de sector,en dat daardoor een steedsduidelijker onhoudbare situatieaanhetontstaanwas,tekendezichalenkelejarenaf. Maartoen
onderdruk vanbeidegroeifactoren uiteindelijk hetMinisterie ingreepmet adhoc
maatregelen en vervolgens vergaande mestwetgeving afkondigde, opereerde het
weer op eigen initiatief en was er geen sprake van consensus over de te nemen
stappen,nochvaneenintensief overlegprocesomdietebereiken.
Netalsindezuivelsector,waarhetomstructureleproduktie-overschotten ging,
werd in dit geval gegrepen naar tamelijk vergaande produktiebeperkende maat6

ZieookdebijdragevanD.Strijkerindezebundel.
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regelen. Hetpunt waarophet overleg alsbasisvoorbeleid door hetministerie werd
verlaten, isdus ook het punt waarop éénvan dehoofdbestanddelen van de vroegere consensus, het handhaven van open concurrentieverhoudingen op een slechts
met globaal beleid ondersteunde markt, overboord werd gezet. Enige tijd nog leek
het erop dat het om een tijdelijke bocht in het parcours van de consensuspolitiek
ging: relatieve eenstemmigheid bestond er tussen Ministerie en georganiseerde
landbouw over de noodzaak, terug te keren naar een "marktgericht beleid". Voor
zover dit streven het afstappen van de bestaande quoteringsmaatregelen in de zuivelsector behelst, lijkt het echter een weinig op de realiteit afgestemde vorm van
consensus. De ontwikkelingen inandere sectoren, zoals de graansector, hebben het
afgelopen jaar niet alleen de eensgezindheid binnen de georganiseerde landbouw
onder druk gezet maar wijzen er bovendien op dat voor de nabije toekomst eerder
meer dan minder ingrijpen in de landbouwmarkten valt te voorzien.
^In die richting wijst ook de strekking van de in 1989 verschenen Structuurnota
van het Ministerie van Landbouw die, sterk geïnspireerd door overwegingen van
milieubehoud en natuurbescherming, een ware golf van gebods- en verbodsbepalingen inhet vooruitzicht stelt. Bedrijfsontwikkeling, verhoging van de produktiviteit, verlaging van de kostprijs en expansie van de sector als geheel - allemaal
voorname elementen van de consensus - worden in deze nota als doeleinden
gesteld naast het belang van een schonere en meer duurzame produktie.
Zowel de structureel naar overproduktie neigende mechanismen van de landbouwmarkten zelf, als de snel veranderende inzichten in de manier waarop de
agrarische produktie moet beantwoorden aan deeisen van natuur en milieu, maken
het aannemelijk dat hoofdbestanddelen van de vroegere consensuspolitiek definitief zullen moeten wijken voor de noodzakelijkheden van de nieuwe situatie. Verlaging van de kostprijs en verbetering van de nationale concurrentiepositie kunnen
inmiddels steeds moeilijker gerealiseerd worden door schaalvergroting en produktiviteitsstijging. Zowel binnen de overheid als in de kring van de georganiseerde
landbouw lijkt nog eenstemmigheid te moeten groeien over de vraag of dit probleem moet worden bestreden door te streven naar een nieuwe sprong in de richting van de vrijere markt met lagere prijsniveaus. Of zo'n streven eventueel succesvol zou kunnen zijn in het kader van de EG, en of een "duurzame" en op
milieu-eisen afgestemde produktie onder die voorwaarde zou kunnen gedijen, valt
overigens nog te bezien. In het andere geval zal de Nederlandse landbouwsector
met des te meer energie zijn heil moeten zoeken in het, ook al in de nota Van der
Stee (Landbouwschap, 1989) bepleite, voortbrengen van hoogwaardige kwaliteitsprodukten in plaats van de laaggeprijsde massaprodukten die onder de tot nu toe
gangbare consensus de boventoon voerden.
5. Conclusies
Waarom hadden overheid en georganiseerde landbouw in de bestudeerde periode
een wederzijdse behoefte aan eikaars steun en instemming? Hoe ontstond die
behoefte en hoe bleef ze intact, was de vraag aan het begin van dit artikel. Het
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antwoordmoetomtebeginnenbestaanuiteenexogenefactor dieinhetvoorgaandenietveelaandachtkreegmaarnietteminvangrootbelangwas:inhetalgemene
politiekeklimaat van nadeoorlogpastedit streven naaren samenwerkingtussen
demaatschappelijke groeperingenendeoverheidheelgoed,zoalsookblijktuitde
oprichtingvandeStichtingvandeArbeiddirectnadeoorlog.Voordeagrarische
bedrijfstak kandaarnogaantoegevoegd worden datdebasisvoordena-oorlogse
overlegstructuur al voor de oorlog was gelegd, toen bij de bestrijding van de
crisisproblemendeoverheidnietalleendeinstemmingvandegeorganiseerdelandbouwvroegmaarookhaarmedewerkingbijdeuitvoering vandemaatregelen.
Het zou moeilijk zijn geweest om een zo ingrijpend proces van aanpassing en
transformatie alsdatwatzichnadeoorlogheeft voltrokken,tevolbrengenzonder
datdatgelegitimeerdzouwordendoorvertegenwoordigers vandesectorwaarhet
omging.Juistomdathetbeleid "bedreigend" zouworden "vooreengrootaantal
bedrijven datnietwastoegerustomdesnelleontwikkelingenbijtehouden",zoals
aanhetbeginvanditartikelstond,wasdielegitimatieonmisbaar.
Omgekeerd hadden de landbouworganisaties belang bij een intensieve relatie
met de overheid. Het lijkt waarschijnlijk dat de moderniseringsgezinde stroming
binnendelandbouworganisatiesaanhetoverlegmetdeoverheidendegrotendeels
gedeeldevisieookeenzekergewichtkonontlenen indeconfrontatie metandersdenkenden.Achterafkanwordenvastgestelddatzichinhetinteractieprocestussen
overheid en georganiseerde landbouw een soort wederzijds magnetisme heeft
voorgedaan:degenenbinnendeorganisatiesdiezich,vanuiteendynamischevisie
enmethetefficiëntere landbouwbedrijf alsreferentiekader, ingrotelijnen konden
vereenzelvigen met het consensusmodel, konden zichook het best ontplooien als
bestuurders en vertegenwoordigers. Niet denkbeeldig is het dat dat proces werd
versneld door hun beteretoegang tot degesprekspartners aan deanderekantvan
deoverlegtafel. Aandeanderekantkwamendegenendiezichnietmetdeconsensuspolitiek konden vereenzelvigen al snel in de marge terecht, zowel binnen als
buiten delandbouworganisaties, en dat was deplaats waar zij in de visie vande
consensuspartners ook thuishoorden. Van groot belang is daarnaast geweest dat
veel potentiële opvolgers op de gemarginaliseerde bedrijven althans in dejaren
vijftig en zestig tamelijk moeiteloos konden worden opgenomen in deeconomie.
Deopheffing van debetrokken bedrijven werd daardoor vergemakkelijkt, enpotentiëleoppositieautomatisch "afgeroomd".
In dejaren zeventig en tachtig verloor dezefactor zijn belangomdat dewerkgelegenheidsituatiebuitendelandbouwmindergunstigwerd.Daarnaastboetteook
het algemeen-maatschappelijke klimaat van overleg en samenwerking aan kracht
in. Dathet consensusmodel in deagrarische sectorniettemin noglangetijd overeind bleef kan deels worden toegeschreven aan de kracht van de hierboven genoemdefactoren dienogwèlgeldig bleven het "wederzijds magnetisme" enhet
legitimatiestreven van de overheid. Belangrijk is daarbij echter ook geweest de
nieuwe,schijnbaarintermediairerolvandeNederlandseministerentrouwenszelfs
vandeCLO's(dieimmerszakenmoestendoenbinnendeEuropeseboerenorgani165

satieCOPA) tegenover Brussel als machtscentrum, en denieuwe nadruk diekwam
te liggen op de specifiek Nederlandse belangen binnen het kader van de Europese
Gemeenschap.
Tot de inhoud van het consensusmodel behoorde een globale, produktgeoriènteerde prijsondersteuning. Was er geen ander beleid denkbaar? Jawel,en dat werd ook
vanuit wetenschappelijke kring hier en daar bepleit. Het drastisch verminderen van
prijsondersteuning zou echter zeker tot een heftige confrontatie met de georganiseerde landbouw hebben geleid en dat maakte deze weg onaantrekkelijk. In het
politieke besluitvormingsproces weegt immers wrijving met een niet onaanzienlijke beroepsgroep zwaarder dan onenigheid met individuele pachters van de wijsheid, hoezeer deze laatsten het ook bij het rechte eind menen te hebben. Hetzelfde
geldt voor een vervangen van de prijsondersteuning door inkomensondersteuning,
zoals ook vanuit de economische wetenschap en in het maatschappelijk overleg de SER - wel is gesuggereerd. Ook al had een dergelijke oplossing, afhankelijk
van de uitwerking, kunnen bijdragen aan het voorkomen van de overproduktie die
later zo'n belangrijke rol zou gaan spelen - zij werd vanaf het begin door de
georganiseerde landbouw als onacceptabel van de hand gewezen, vooral op grond
van de directe en zichtbare afhankelijkheid van de overheid diehet gevolg zou zijn
geweest.
Een hoger niveau van de landbouwprijzen, zoals dat impliciet door de Vrije Boeren werd bepleit (die immers formeel tegen overheidsbemoeiing waren) en expliciet door de bewegingen in en na 1974, of op z'n minst het streven naar zo'n
hoger niveau in het kader van de EG, zou dat dan niet mogelijk zijn geweest?
Zeker is dat zich de meeste vertegenwoordigers van de wetenschap tegen zo'n
beleidsrichting verzet zouden hebben, maar we zagen al dat hun invloed beperkt
was. Belangrijker lijkt het feit dat vanuit de centrale landbouworganisaties weliswaar opincidentele basis voor prijsverhoging werd gepleit, maar datmen in deze
kring in principe uitging van de noodzaak van een voorzichtig prijsbeleid. Dat
kwam onder andere tot uiting in het feit dat men zich ieder jaar opnieuw concentreerde op de kostenstijgingen in dat jaar, waarbij de niet gecompenseerde
ontwikkelingen uit het verleden vrijwillig buiten beschouwing werden gelaten. Zo
kon tegelijk een steeds terugkerende strijd om de hoogte van de prijzen worden
gevoerd en toch worden voorkomen dat relatief te hoge prijzen het proces van
rationalisering en kostprijsverlaging in de weg zouden staan.
Een hoger prijsniveau dan dat wat in werkelijkheid heeft bestaan zou natuurlijk
ook vrij direct hebben geleid tot (eerdere of grotere) overschotten, hetzij in Nederland of in Europa. Om aan dat dwingende argument te ontkomen is contingentering voor de moderne oppositie een uitkomst. Hoewel in de belangrijke zuivelsector al een vorm van contingentering is doorgevoerd welke inderdaad een gunstige
uitwerking op de vorming van overschotten en van zuivelprijzen bleek te hebben,
heeft het streven naar contingentering tot op heden nog niet veel enthousiasme
kunnen losmaken in kringen van het consensusoverleg. Minister Braks gaf aan de
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zuivelquoteringdestijds actievesteunmaardielijkt intussenverschrompeldtothet
realistischebesefdathetsysteemvoorlopignogwelnietvandebaanzalzijn.Een
zo ingrijpende regulering van de produktie wordt nog door geen van de in het
consensusoverleg betrokken partijen als zonder meer wenselijk gezien. Rond de
recenteactiesvanakkerbouwersdookcontingenteringopalsmiddelomdegewensteprijsverhoging haalbaartemaken:vanuitsommigegroepenactievoerendeboeren werd ervoor gepleit en ook de door de regering ingestelde Commissie van
GoedeDienstenbrakeenlansvoor "produktiebeheersing"hoewelnietondubbelzinnigduidelijk waswatdaarmeeprecieswerdbedoeld.
Hetzieterhoedanooknaaruitdateenverdergaanderegulering vandeproduktie
opdelandbouwpolitieke agendazalblijven staanzolangdespanningtussenenerzijds inkomensaspiraties en produktiemogelijkheden van producenten en anderzijds opnemendvermogenvandemarktblijft voortbestaan hetgeenvoorlopignog
wel het geval zal zijn. Regulerende tendensen ontstaan ook vanuit de groeiende
behoefte omhet milieu ende natuurtebeschermen. Het vastleggen en beperken
vandemestproduktieiserhetmeest sprekendevoorbeeldvan,maarookdevoorzienebeperking vanhetgebruik vanchemischebestrijdings- en ontsmettingsmiddelen wijst in die richting. Enerzijds maken zulke ontwikkelingen de eventuele
stap naar een verdergaand beschermend ingrijpen in de markt - quotering dus politiek minder onvoorstelbaar. Anderzijds is het mogelijk dat zich een verdergaande differentiatie zal aftekenen. Aan het ene uiterste zouden bedrijven zich
kunnenbinden aanallerleioverheidsvoorwaarden metbetrekkingtotdewijzevan
producerenenvoorhetzoinleverenvanverdereontwikkelingsaspiraties financieel
gecompenseerd worden,aanhetandereuiterste zoudenbedrijven zichbinnenruimerevoorwaarden kunnenblijvenrichtenopeenzoefficiënt mogelijke produktie
voorde- vanminderbeschermde- markt.
Zekerzijnonderdezeveranderlijkeomstandighedeninelkgevaltweedingen. In
deeersteplaatszalhetconceptdatdecennialangwerdgedeelddoordeconsensuspartners,endatkortwegwasgebaseerdopglobale,produktgerichteenminofmeer
terughoudendeondersteuningmetzoveelmogelijkvrijeontwikkelingsruimtevoor
moderne bedrijven, onder de nieuwe omstandigheden niet snel zijn positie als
algemeenpolitiek referentiekader terugwinnen.Indetweedeplaatszalechterniet
alleen de Commissie Van der Stee veelheil blijven verwachten van een efficiënt
producerende en daardoor concurrerende landbouw, maar zal er ook binnen de
sectoralsvanoudseenbelangrijke stromingzijndiezijn kaartenwilblijven zetten
opdegunstigestructuur,hetvakmanschapendeconcurrentiekracht vandeNederlandselandbouw.
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LANDBOUW EN OMGEVING: GRENZEN ALS UITDAGING
W. de Haas

1. Inleiding
Het beoefenen van landbouw kan worden beschouwd als een economische activiteit, als een sociale activiteit, maar ook als het gebruiken van de omgeving. Het
gaat dan om de omgeving in de betekenis van natuurlijke hulpbron.
Omgeving is een breed begrip. Het omvat zowel het begrip "ruimte" als het
begrip "milieu". Omdat beide grenzen aan de landbouw stellen worden ze hier
onder één noemer behandeld.
De landbouw isvoor een deel door de omgeving gevormd, doordat ze zich altijd
heeft moeten instellen op de mogelijkheden die de omgeving bood. Zo is in grote
lijnen de afhankelijkheid vande grond nog steeds zichtbaar. Maar omgekeerd is de
omgeving ook door de landbouw gevormd. Er zijn grote oppervlakten bos omgevormd tot heidevelden die op hun beurt weer zijn ontgonnen en omgevormd in
weiland of bouwland.
Het gebruik van de omgeving vormt van oudsher een uitdaging voor de landbouw. De uitdaging was vooral gericht op het zo goed mogelijk benutten van de
omgeving. Maar vooral in deze eeuw komen daarbij grenzen aan het landbouwkundig gebruik van de omgeving in zicht. Ook die grenzen vormen een uitdaging.
Het gaat om twee soorten grenzen. Op de eerste plaats wordt de landbouw
verdrongen door allerlei andere vormen van grondgebruik. Er is minder ruimte
voor de landbouw. Op de tweede plaats beïnvloedt de landbouw de omgeving op
een wijze die sterk ter discussie is komen te staan. In dit geval gaat het om de
maatschappelijke acceptatie van bepaalde landbouwactiviteiten.
Het doel van deze bijdrage is ten eerste om een overzicht te geven van de
grenzen waar de landbouw tegenaan is gelopen. Deze grenzen zullen worden besproken aan de hand van twee thema's: omgevingsbeslag ("het wordt steeds voller'') enomgevingsgebruik ("het wordtsteeds vuiler"). Eentweededoelstelling is
te laten zien hoe het overheidsbeleid ten aanzien van de omgeving zich heeft
ontwikkeld. Ten derde is het doel om na te gaan hoe de landbouw zich onder
invloed daarvan in de toekomst zou kunnen ontwikkelen.
2. Omgevingsbeslag
2.1 Ontwikkeling
Vanaf het einde van de vorige eeuw is de oppervlakte landbouwgrond voortdurend
toegenomen. Heidevelden werden ontgonnen, moerassige gebieden werden droog170
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Figuur1 GrondgebruikinNederland1900-heden
Bron: VandenBanetal., 1989
gelegd, polders werden aangelegd. Het omslagpunt kwam in het begin van de
zestigerjaren. IndeTroonredevan 1961werdeen ontginningsstop afgekondigd.
Debodemstatistiek vanhet CentraalBureau voordeStatistiek laat ziendatvanaf
het begin van dejaren zestig de oppervlakte landbouwgrond is gedaald, terwijl
allerlei vormen van urbaan grondgebruik sterk in omvang zijn toegenomen (figuur1).
ErwordtweleensgestelddatdeNederlandselandbouwveelmeercultuurgrond
ingebruikheeft daninNederland wordtgeregistreerd.Hetgaatdanomdeoppervlakte die voor de teelt van het geïmporteerde veevoer wordt gebruikt. Hellinga
schatte in 1980 een extra oppervlakte even groot als het in Nederland geregistreerdeareaal.
De afkalving van de oppervlakte landbouwgrond is het gevolg van uitbreiding
vanheturbanegrondgebruik. Dezeverliepvoorhetgrootstedeelviadeoverheid.
Twee derde deel van de landbouwgronden die gebruikt zijn voor niet-agrarische
doeleinden is door de overheid aangekocht (De Koning, 1985). Het gaat daarbij
vooral om stads- en dorpsuitbreiding, maar ook om industrieterreinen, wegen,
recreatiegebieden, militaireterreinenennatuurgebieden (figuur2).
Heteffect van deoppervlaktevermindering opdenationale landbouwproduktie
bleekbeperkttezijn. Deproduktieisvoortdurend gestegen,vooraldankzijtoenemingvandeproduktiviteit. Ditmaaktedevermindering vandeoppervlaktelandbouwgrond politiekacceptabel.
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Devermindering ophetoudeland werd deels gecompenseerd doordeuitbreidingvandeoppervlaktelandbouwgrondindeIJsselmeerpolders,temeerdaardeze
vangoedekwaliteitwas.Bovendienwerdenhierdoorruimtelijkeknelpuntenophet
oude land opgelost. Dit noemt men ook wel de planologische functie van de
IJsselmeerpolders. De Koning (1985) heeft voor deperiode 1962-1982 berekend
dat van de grondverwerving voor stedelijke doeleinden tien procent afkomstig is
van agrarische bedrijven die naar de IJsselmeerpolders zijn vertrokken. Voor de
aanleg vanbos-,recreatie-en natuurterreinen gaathetom 34procent envoorde
herstructurering vanagrarischegebiedenom30procent.
2.2Grenzenaan huidige ontwikkeling?
Zoalsgesteldlijktdeverminderingvandeoppervlaktecultuurgrondinbredekring
geaccepteerd te worden. Maar kan dat proces zonder meer doorgaan? Is er een
minimumgrens? Hoeveellandbouwgrond isereigenlijk nodig?
Op macroniveau lijken deze vragen simpel te beantwoorden. Op dit niveau is
duidelijk datdegrondproduktiviteit indemeestelandbouwtakken snellertoeneemt
dandeafzetmogelijkheden. Hierdoorontstaateen "overschot" aanruimte(Douw
et al., 1987).Dit "overschot" zal zich zonder gericht overheidsingrijpen diffuus
manifesteren, waarbij boeren vooralsnog hungrond ineigen handen houden.Een
eventuele minimumgrens aan de oppervlakte landbouwgrond is in geval vaneen
overschot aan grond niet zorelevant meer. Dediscussie verlegt zichdan naarde
vraag of door een maximum aan de oppervlakte landbouwgrond te stellen de
produktie kan worden afgestemd opdeafzetmogelijkheden. Afgezien vanpraktische moeilijkheden in de uitvoering van een dergelijk beleid, moet betwijfeld
worden of areaalbeperking gezien het karakter van de huidige "science based"
landbouw inderdaad totproduktiebeperking zalleiden (VanDijk enHoogervorst,
1986).
Opeen lager schaalniveau isdevraagnaarhetverband tussen ruimtelijke orde
enlandbouweconomische ontwikkeling moeilijker tebeantwoorden. Opregionaal
niveaukaneenverminderingvandebeschikbareoppervlaktedelandbouwkundige
functie meer dan evenredig aantasten. Dit geldt onder andere voor de kleinere
ruimtelijke agribusinesscomplexen. De Haarlemmermeer vormt een aardig voorbeeld.Eertijdseentypischakkerbouwgebied,nueengebiedwaarstadsuitbreiding,
uitbreiding van Schiphol en uitbreiding van glastuinbouw en bollenteelt plaatsvindt. Alsdeze ontwikkeling doorgaat kaneenkritiekegrens voorde akkerbouw
bereiktworden.Diegrenskanheeltastbaarzijn,bijvoorbeeld alsbelangrijkeleveranciers of afnemers wegtrekken, maar hij kan ook op het psychologische vlak
liggen. Dat laatste ishet geval alsde bereidheid tot investeren of de interesse in
vernieuwingenafneemt. Ookarbeidvloeitdangemakkelijk wegnaaranderesectoren. Vergelijkbare problemen liggen er voor bijvoorbeeld kleinere glastuinbouwcomplexenindeRandstad,zoalsRijnsburg.
Opeennoglagerschaalniveau,datvandebedrijven, isereerdersprakevaneen
grondtekort danvaneengrondoverschot.Veelbedrijven zijn tekleinomvoldoendewerkgelegenheid tebieden (ziedebijdrage vanVanderGiessenenSpierings)
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en zouden dus over meer grond moeten kunnen beschikken. Hierbij is het ook van
belang dat men via grond rechten op melkproduktie kan kopen, of de mogelijkheden voor het afzetten van mest kan vergroten.
Hoewel dus op macroniveau de discussie vooral is gericht op verminderen van
de oppervlakte grond, blijkt op een lager ruimtelijk schaalniveau dat de oppervlakte cultuurgrond niet als een reservoir kan worden gezien waaruit men zonder
gevolgen grond kan aftappen.
2.3 Uitdaging voorhet omgevingsbeslag
Voor het beslag dat de landbouw op de omgeving legt kunnen we de conclusie
trekken dat er zich een omslag heeft voorgedaan. De landbouw is steeds meer
medegebruiker van de omgeving geworden. Door de enorme economische ontwikkeling wordt deze grens op macroniveau in het algemeen niet als probleem
ervaren. Op lagere schaal echter kan de landbouwkundige functie van gebieden
wel worden aangetast door het toenemend ruimtebeslag van het niet-agrarisch
grondgebruik. Hier komen grenzen in zicht.
Waartoe dagen deze grenzen uit? Voor de toekomst kan zonder meer worden
uitgegaan van een voortdurende ruimtebehoefte voor allerlei vormen van nietagrarisch grondgebruik. Dit geldt vooral voor de Randstad. Voorbeelden: verdere
uitbreiding van Schiphol; bebouwing van het "Tussengebied"; stadsuitbreidingen
ten zuiden van Rotterdam; enzovoort. Daarom lijkt de ruimtelijke uitdaging voor
de landbouw vooral gelegen in de versterking van aanwezige landbouwcomplexen
en het voorkomen van versnippering. Een mogelijkheid vormt de situering van de
belangrijkste produkties in de minst "krimpende" gebieden.
3. Omgevingsgebruik
3.1 Inleiding
Terwijl het beslag dat de landbouw op de omgeving legt door externe oorzaken
minder wordt, neemt de intensiteit van het gebruik van de omgeving toe. De
ontwikkeling in het omgevingsgebruik kunnen we samenvatten als "steeds intensiever in steeds grotere eenheden". Degevolgen voordeomgeving zijn ingrijpend.
In het hierna volgende overzicht wordt onderscheid gemaakt in effecten op abiotische kwaliteit, biotische kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit.
3.2 Abwasche kwaliteit
De abiotische kwaliteit heeft betrekking op de concentratie systeembedreigende
stoffen in bodem, water en lucht. Vooral de stoffen die de volksgezondheid bedreigen of het omgevingsgebruik (waaronder het landbouwkundige) op korte of
lange termijn aantasten staan in de belangstelling. Wat de emissies vanuit de landbouw betreft, wordt de abiotische kwaliteit vooral aangetast door grote mest- en
ammoniakproduktie als gevolg van de sterke intensivering van de veehouderij
(meer dieren per ha), en door het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een voorwaarde vormen voor de intensivering van akker- en tuinbouw.
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3.2.1 Mesten ammoniak
Viadebemesting oefent delandbouw invloed uitopdeomgevingskwaliteit.Ten
eerste spoelenernitratenenfosfaten uitinhetgrondwater.Watnitratenbetreft is
depotentiëlebedreiginginbepaaldegebiedenomgezetineenreëlebedreiging,in
diezin dat bestaande normen worden overschreden. Voorfosfaten geldt datdeze
een tijd in de bodem gebufferd kunnen worden, maar dat deze bodem bij verzadiging gaat "doorslaan". De oppervlakte fosfaatverzadigde gronden bleektelkens groter te zijn dan verwacht. Momenteel wordt uitgegaan van 270.000 tot
300.000hainhetcentraal,oostelijk enzuidelijk zandgebied.Mogelijk zijn erook
inanderezandgebieden nogfosfaatverzadigde gronden.Ditisnognauwelijksonderzocht.
Tentweedekomtervanuitstallenenbijverspreidingvandemestammoniakin
de lucht. Neergeslagen in de bodem wordt dit omgezet in salpeterzuur. Hiermee
wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verzuring van de abiotische omgeving.Deammoniakuitstoot uit deNederlandse landbouw draagt voorongeveer
25%bijaandetotaleverzuring inNederland.
Tenderdekomenerondermeerviakunstmestendrijfmest verschillendezware
metalen in debodem. Daarnaast iszuiveringsslibeenbelangrijke bron vanzware
metalen. Bij voortgaan van dehuidige ontwikkeling kunnen zichbinnenhonderd
jaarproblemenvoordoenmetcadmium enzinkopbouwland enkoperenzinkop
grasland (Smilde,1989).
Erzijn belangrijke ontwikkelingen gaande ophetterrein vandebemesting.De
samenstelling van het veevoer verandert, bemestingstechnieken veranderen, opslagfaciliteiten veranderen, mestverwerkingsmogelijkheden worden afgetast, enz.
Waarschijnlijk zullen deze ontwikkelingen opden duur leiden tot een beheersing
van deemissies,hoewel deeffecten vandehuidigeoverbemesting nog lange tijd
merkbaar zullen zijn. Een belangrijke rol in de beheersing van de mestproduktie
speelt demelkquotering: debeperking van het aantalkoeien beperkt ook dehoeveelheidmest.
3.2.2 Bestrijdingsmiddelen
Indeland-entuinbouw ishetgebruikvanbestrijdingsmiddelen algemeen.Uitde
afzetcijfers valtafteleidendathetvoorbijnadehelft gaatomgrondontsmettingsmiddelen (Berends, 1988). In de glastuinbouw en bollenteelt is het gebruik van
bestrijdingsmiddelen relatief het hoogst (figuur 3).Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een van de eerste moderne landbouwtechnieken die ter discussie is
komentestaan.Indeafgelopenjarenhebbenzichverschillende "affaires" voorgedaan (Methylbromide, vissterfte indeNoordoostpolder, gezondheid werkersin
debollenteelt),die dediscussie telkens nieuwe impulsen hebben gegeven.Voorlopigblijft hetgebruikvanbestrijdingsmiddelen eeneconomischenoodzaak.Daarbij is er een ontwikkeling naar een efficiënter gebruik, waarbij de moderne informatietechnologie een belangrijke rol kan spelen. Verder wordt op allerleimanieren getracht omhet gebruik van chemischebestrijdingsmiddelen overbodig te
maken,onderandereviadevruchtwisselingenhetgebruikvanresistenterassen.In
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de zogenaamde geïntegreerde bedrijfssystemen wordt op praktijkschaal geëxperimenteerd met een sterk verminderd kunstmest- en bestrijdingsmiddelengebruik.
Bedrijfsrendementen blijken hier niet onder te lijden (Vereijken en Spiertz, 1988).
3.3Biotische kwaliteit
De biotische kwaliteit heeft betrekking op de verscheidenheid aan planten en dieren. De voortdurende intensivering van de landbouw heeft ook belangrijke gevolgen gehad voor de biotische kwaliteit van Nederland. Gedurende een aantal
eeuwen heeft deoccupatie van woeste gronden geleid tot meer verscheidenheid. In
deze eeuw kunnen we constateren dat de verscheidenheid steeds minder is geworden. Dit is het gevolg van de hiervoor besproken vermindering van de abiotische
kwaliteit en van directe beïnvloeding van het biotische milieu. In het laatste geval
gaat het om bijvoorbeeld:
- vergroting van percelen, waardoor er minder al dan niet met hout begroeide
perceelsranden zijn;
- hogere beweidingsintensiteit;
- minder verschillen in graslandgebruik binnen weidebedrijven.
Kort samengevat hebben dit soort ontwikkelingen geleid tot een versmalling van
het spectrum van ecologische omstandigheden (figuur 4).
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3.4 Ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit heeft betrekking opdebelevingswaarde, gebruikswaardeen
toekomstwaardevanderuimte.Debelevingswaardehangtvooreen belangrijkdeel
samenmethet landschapsbeeld. Hetlandschapsbeeld issterk veranderd, vooreen
belangrijk deeldoordatdelandbouw isveranderd.Erzijn veelminderlandbouwbedrijven. De bedrijven hebben doorgaans grotere bedrijfsgebouwen. Regionale
verschilleninbouwstijlenbouwmaterialenzijnwatnieuwbouwbetreft zogoedals
verdwenen.Verderzijnindemeesteproduktierichtingendepercelengrotergeworden,waardoordeschaalvanhetlandschapisveranderd.Ookhetgrondgebruik is
veranderd. Er zijn minder gemengde bedrijven, zodat de verschillen in grondgebruik op kleinere afstanden zijn afgenomen. Verder zijn andere gewassen belangrijk geworden.Erisbijvoorbeeld veelmeersnijmaisdanvroeger.
Veel mensen ervaren deze ontwikkelingen als een vermindering van de landschappelijke kwaliteit (bijvoorbeeld EckardtenEckardt, 1979).Devergrotingvan
de schaalen detoegenomen eenvormigheid spelen in dit waardeoordeel eencentralerol.Hetwaarderenvanlandschappen blijft echtereensubjectieve zaak.Eris
immers geen "algemeen aanvaard begrippenkader voor theorie en kritiek in de
landschapsarchitectuur" voorhanden (Meeus,1984).
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De belevingswaarde is maar één onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is de gebruikswaarde belangrijk. Hierbij is ook van belang of een hoge
gebruikswaarde voor de één ten koste gaat van de gebruikswaarde voor de ander.
Wat betreft de gebruikswaarde is er in de landbouw sprake van een afgenomen
grondgebondenheid. Toch iser in verschillende produktierichtingen, zoals deglastuinbouw, nog wel een zekere gebondenheid aan een bepaalde plek. Deze gebondenheid ontstaat uit de locatievoordelen die met die plek samenhangen. Het gaat
dan om zaken als directe aanwezigheid van toeleveranciers en afnemers, mogelijkheden tot informatie-uitwisseling, etcetera. Er zijn bepaalde ontwikkelingen gaande onder andere op het terrein van informatietechnologie waardoor ook de locatievoordelen van bepaalde plekken zouden kunnen afnemen. Dit biedt speelruimte
voor verbetering van de afstemming op ander grondgebruik.
De toekomstwaarde heeft betrekking op de duurzaamheid van belevings- en
gebruikswaarde. Als een hoge belevingswaarde of gebruikswaarde van tijdelijke
aard is, moet op grond van de beperkte toekomstwaarde de ruimtelijke kwaliteit
toch laag genoemd worden.
3.5 Uitdaging voorhetomgevingsgebruik
Ook voor het omgevingsgebruik zijn er grenzen in zicht gekomen. Er waren altijd
al grenzen aan het omgevingsgebruik, maar nu gaat het om grenzen met een ander
karakter. Het gaat om grenzen die de maatschappij zichzelf dient op te leggen. De
uitdaging voor het omgevingsgebruik is dan ook gelegen in de maatschappelijke
zelfbeperking en vooral in de vraag of die beperking vanuit het oogpunt van
omgevingskwaliteit kan worden geïntegreerd in de economische ontwikkeling. In
de vorig jaar verschenen Structuurnota van het Ministerie van Landbouw wordt
hiervoor de term "duurzame landbouw" gebruikt.
4. Beleid
4.1 Inleiding
De ontwikkelingen in het omgevingsbeslag en het omgevingsgebruik kunnen als
volgt kort worden samengevat. De landbouw is gedwongen steeds meer grond op
te geven vanwege uitbreiding van allerlei vormen van urbaan grondgebruik. De
effecten daarvan op de landbouw werden geaccepteerd dankzij de enorme produktiviteitsstijging, die voor het grootste deel andere oorzaken heeft dan de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond. Die produktiviteitsstijging op haar beurt
maakte dat de druk op de omgeving steeds groter werd. Zo groot dat er grenzen
zijn overschreden.
Veranderingen hierin zullen tot stand moeten komen door gericht overheidsbeleid. Een strikt beleid kan zelfs zijn schaduw vooruit werpen, in die zin dat
producenten eventuele maatregelen trachten voor te zijn. De aanwezige tegenkrachten in de vorm van alternatieve landbouw of een keuze van consumenten
voor "omgevingsvriendelijke" produkten zijn nog onvoldoende sterk.
In deze paragraaf zal worden ingegaan op verschillende soorten "omgevings178
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beleid". De verschillende beleidsterreinen zullen eerst in het algemeen worden
beschrevenomvervolgenseenbelangrijk discussiepuntnadertebelichten.Daarbij
wordt niet getracht omeen integraal beeld te geven van al het beleid rond landbouwenomgeving.Verderishetmeergerichtophetbeleiddanopdewetgeving.
Eenoverzichtvanwetgevingdierelevantisvoorhetlandelijk gebiedisweergegeveninfiguur 5.
4.2 Ruimtelijke-ordeningsbeleid
Hetruimtelijke-ordeningsbeleid isgerichtophettoekennenvanfuncties aangebieden.Vanaf 1965 isereenWetopdeRuimtelijkeOrdening. In 1985 isdezeherzien.
De wet geeft niet meer dan een procedure voor de planning. De beleidsinhoud
wordtoplandelijk niveau aangegeven indeNota'soverdeRuimtelijke Ordening.
De eerste verscheen in 1960 en was vooral gericht op de ontwikkeling en uitstraling van de Randstad. De tweede nota van 1966 stond in het teken van de
enormebevolkingsgroei.Hetgroeikernenbeleidheeft zijn wortelsindezenota.De
Nota Landelijke Gebieden als onderdeel van de Derde Nota over de Ruimtelijke
Ordening stond vooral in het teken van delandbouw/natuur-problematiek. Scheidingversusverwevingvormdeeenbelangrijkthema.DeindelingvanNederlandin
zones was helemaal gebaseerd op de mate van scheiding/verweving. De vierde
notabouwdehierdeelsopvoort,maarvoegdeeenaantalactiegerichteaccententoe
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door voor bepaalde gebieden actieve handhaving, aanpassing of vernieuwing van
de ruimtelijke structuur voor te stellen. Bij de keuze van de vernieuwingsgebieden
speelt het milieu een belangrijke rol. In de recent verschenen "Stellingname over
de Vierde Nota'' wordt een herziening van de zonering aangekondigd, waarbij de
verhouding tussen intensieve en extensieve vormen van ruimtegebruik centraal zal
staan.
Pas als het beleid in de bestemmingsplannen buitengebied doordringt krijgen
landbouwers direct methet ruimtelijke-ordeningsbeleid te maken. Iedere gemeente
is verplicht een dergelijk plan te maken waarin wordt aangeven welke functies de
verschillende delen van het buitengebied hebben. Voor het landelijk gebied wordt
daarbij vaak gewerkt met kaarteenheden als "agrarisch gebied", "agrarisch gebied met natuurwaarde", "agrarisch gebied van landschappelijke waarde", "natuurgebied", enzovoort. In deze gebieden wordt getracht ontwikkelingen te sturen
via bouw- en aanlegvergunningen, en gebruiksvoorschriften. Op ruim een derde
van de oppervlakte grond met een bestemmingsplan rusten bepaalde beperkingen
voor de landbouw. Ten aanzien van deze beperkingen kan worden gesteld dat de
invloed van het ruimtelijke-ordeningsbeleid op de gebouwen in het landelijk gebied groter is dan op het grondgebruik (Van den Ban, 1987).
Wat is ruimtelijk relevant?
Een belangrijk discussiepunt betreft de vraag welke ontwikkelingen met ruimtelijk
beleid gestuurd mogen worden. Tegen bepaalde gebruiksvoorschriften bestonden
enbestaan indelandbouw grotebezwaren. Eenbekend voorbeeld ishet regelmatig
in bestemmingsplannen voorkomende verbod op het scheuren van grasland. Ook
het opvoeren van een zogenaamde "positieve bestemming" voor de glastuinbouw,
wat onder andere inhoudt dat bijvoorbeeld weiland onteigend zou kunnen worden
ten behoeve van glastuinbouwbedrijven, is vaak geopperd en weer verworpen. De
laatste jaren staan pogingen om via de aanlegvergunningen uitbreiding van de
intensieve veehouderij te beperken sterk ter discussie. In het algemeen kan worden
gesteld dat men in landbouwkringen huiverig staat tegenover het voeren van ruimtelijke-ordeningsbeleid dat selectief uitwerkt voor bepaalde landbouwtakken.
4.3Landinrichtingsbeleid
De tweede vorm van beleid voor het landelijk gebied is landinrichting. Onder
inrichten wordt verstaan een gebied geschikt maken voor de in de ruimtelijke
ordening toegekende functie. Het belangrijkste beleidsinstrument opditterrein was
vroeger de Ruilverkavelingswet. Deze bestond vanaf 1924. Vrijwillige ruilverkaveling was al eerder mogelijk. In 1954 is een nieuwe ruilverkavelingswet van
kracht geworden. Daarin werd onder andere het maken van een landschapsplan
verplicht gesteld, en werd het uit cultuur nemen van gronden ten behoeve van
algemene doeleinden mogelijk. Toch was de ruilverkavelingswet vooral gericht op
de landbouwkundige functie van gebieden. De toenemende kritiek daarop noodzaakte tot een verandering. In 1985 werd daarom een nieuwe wet vastgesteld: de
Landinrichtingswet. Deze moest het kader bieden voor multifunctionele inrichting.
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Het feit echter dat deze wet gericht isop doorgaans omvangrijke projecten blijft
onderkritiekstaan.
Snelofgrondig1!
Dekritiek opde lange duur van landinrichtingsprojecten en die opdevergaande
effecten op natuur en landschap ontmoetten elkaar in het voorstel om een administratieve ruilverkaveling als aparte vorm van landinrichting in te voeren (De
Haan, 1983).Dezezoualleengerichtmoeten zijn ophetruilen vankavels.Voordelen hiervan zijn: oplossing van de belangrijkste landbouwkundige knelpunten;
snellere procedure is mogelijk; minder aantasting van natuur en landschap. Het
voorstel heeft het niet gehaald. Wel zijn er "projecten met een administratief
karakter" vandegrondgekomen.
4.4Natuurbeheeren landschapsonderhoud
Een belangrijke vorm van beheer is het natuurbeheer op landbouwbedrijven op
grondvandeRegelingBeheersovereenkomsten. Hetprincipehierbijisdatdeoverheid een privaatrechtelijke overeenkomst met een boer sluit, waarbij tegen een
vergoeding een extensief agrarisch beheer wordt afgesproken teneinde de natuur
meerontwikkelingsmogelijkheden tegeven.Ditisalleenmogelijk indeRelatienotagebieden, genoemd naar de zogenaamde Relatienota van 1975 waarin het idee
vanbeheersovereenkomsten werdvoorgesteld.HetaantaldeelnemersaandeRegeling Beheersovereenkomsten neemt de laatste jaren sneller toe dan in de beginperiode.Mogelijk speeltdeinvoering vandemelkquotering hierbij eenrol.Deze
geeft wat meer ruimte in de bedrijfsvoering door de beperking van het aantal
koeien.Verderkunnendegewenning aanhetideevanbeheersovereenkomsten,de
ervaringen in de Relatienotagebieden en de vereenvoudiging van de regeling in
1988vanbelangzijn (geweest)voordestijgendedeelneming.Vooralindeweidevogelgebieden zijn beheersovereenkomsten afgesloten. Ook het onderhoud van
landschapselementen wordtdoordeoverheidgesubsidieerd(Regelingonderhoudsovereenkomsten landschapselementen en Regeling aanwijzing landschapselementen).
Tegelijk met de Relatienota werd het idee van Nationale Landschapsparken
gelanceerd. Ditbeleid zoubetrekkinghebben opgrotere gebieden dielandschappelijk zeerwaardevolzijnenopzicheenzekereeenheidvormen.Indezegebieden
zoueengebiedsspecifiek beleidmoetenwordentoegepast,gerichtophetbehouden
van die landschappelijke waarde. Vooral beheersovereenkomsten zouden in dat
kaderkunnen wordeningezet.
Ditbeleid ontmoette zeerveel weerstand (boerofparkwachter?). Denaamsverandering in Nationale Landschappen deed daar niets aan af. In de Achterhoek
liepen de conflicten hoog op. Mede naar aanleiding van die conflicten werd de
rijksbijdrage aandeNationaleLandschappen gestopt.
Scheiding ofverweving?
Een fundamentele discussie is die over scheiding of verweving van functies van
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het landelijk gebied. Ruimtelijke scheiding is het vóórkomen van verschillende
fnnr-tiec naast elkaar in urote ruimtelijke eenheden. Ruimtelijke verweving is het

effect uitgegaan ophet tekenen van beheersovereenkomsten en blijft het mestoverschot in de melkveehouderij beperkt. Vandaar dat sommigen ervoor pleiten om
ook deze aspecten mee te nemen in de onderhandelingen over internationale handelsafspraken.
4.7 Ontwikkeling inhet beleid
Het besproken beleid kan in een kader worden geplaatst met behulp van de beleidslevenscyclus (Winsemius, 1986). Dit is een raamwerk om beleid te karakteriseren. Het onderscheidt vier fasen in de ontwikkeling van beleid. In de eerste fase
gaathetom signalering en erkenning vanproblemen. Indetweede omhet formuleren van beleid. Inde derde om actief oplossen vanknelpunten, en inde vierde fase
om het zodanig beheren dat het probleem niet meer optreedt of beheersbaar blijft.
Bij de vierde fase beginnend, blijkt dat het ruimtelijke- ordeningsbeleid en het
waterbeheersingsbeleid typerend voor deze fase zijn. Kenmerkend hiervoor is onder andere dat er een wet is die een planstructuur geeft (Wet op de ruimtelijke
ordening; Wet op de waterhuishoudig) en dat er regelmatig algemene nota's verschijnen die de hoofdlijn van het beleid bepalen (Nota's over de ruimtelijke ordening; Nota's waterhuishouding). Ook het Landinrichtingsinstrument bevindt zich
in deze fase van de beleidslevenscyclus.
Hetmeeste milieubeleid ten aanzien van de landbouw bevindt zich inde tweede
of derde fase van de beleidslevenscyclus. Het ontworpen plansysteem voor het
milieubeleid is echter al vergelijkbaar opgezet met het ruimtelijke-ordeningsbeleid
en het waterbeleid, welke in de vierde fase verkeren.
In deeerste fase, dievan erkenning bevindt zichdeproblematiek rond integratie
van het milieu-, water-, en ruimtelijk beleid. Er wordt al langer een discussie
gevoerd over bijvoorbeeld de vraag of met het ruimtelijk instrumentarium een
aanvullend milieubeleid gevoerd kan en moet worden. Tegenwoordig wordt afstemming en integratie als probleem erkend (Van der Vlist en Brussaard, 1989).
Mogelijk leidt dit ooit tot een integrale omgevingskwaliteitsplanning. Een aanzet
hiertoe vormt het geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijk- en milieubeleid. Hierin
wordt geprobeerd om inbepaalde gebieden hettotaal aanbeschikbare instrumenten
geïntegreerd in te zetten voor de oplossing van problemen. De wijze van aanpak
daarbij is projectmatig.
Samengevat: het omgevingsbeleid bevindt zich in verschillende fasen van ontwikkeling, waarbij de integratie steeds meer een probleem vormt omdat de verschillende planstelsels steeds meer op eikaars terrein komen.
5. Toekomst
In de vorige paragrafen is een overzicht gegeven van de grenzen aan het omgevingsbeslag en het omgevingsgebruik door de landbouw. De vraag is nu wat

verschillende ontwikkelingen en de huidige beleidsinzet zullen betekenen voor de

ontwikkeling van delandbouw. Hoe zaldelandbouw zich manifesteren onder

invloed hiervan?

Het feit echter dat deze wet gericht is op doorgaans omvangrijke projecten blijft
onder kritiek staan.
Snel of grondig!
De kritiek op de lange duur van landinrichtingsprojecten en die op de vergaande
effecten op natuur en landschap ontmoetten elkaar in het voorstel om een administratieve ruilverkaveling als aparte vorm van landinrichting in te voeren (De
Haan, 1983).Deze zou alleen gericht moeten zijn op het ruilen van kavels. Voordelen hiervan zijn: oplossing van de belangrijkste landbouwkundige knelpunten;
snellere procedure is mogelijk; minder aantasting van natuur en landschap. Het
voorstel heeft het niet gehaald. Wel zijn er "projecten met een administratief
karakter" van de grond gekomen.
4.4 Natuurbeheer en landschapsonderhoud
Een belangrijke vorm van beheer is het natuurbeheer op landbouwbedrijven op
grond van deRegeling Beheersovereenkomsten. Hetprincipe hierbij isdat de overheid een privaatrechtelijke overeenkomst met een boer sluit, waarbij tegen een
vergoeding een extensief agrarisch beheer wordt afgesproken teneinde de natuur
meerontwikkelingsmogelijkheden tegeven. Ditisalleen mogelijk indeRelatienotagebieden, genoemd naar de zogenaamde Relatienota van 1975 waarin het idee
vanbeheersovereenkomsten werd voorgesteld. Het aantal deelnemers aandeRegeling Beheersovereenkomsten neemt de laatste jaren sneller toe dan in de beginperiode. Mogelijk speelt de invoering van de melkquotering hierbij een rol. Deze
geeft wat meer ruimte in de bedrijfsvoering door de beperking van het aantal
koeien. Verder kunnen de gewenning aan het idee van beheersovereenkomsten, de
ervaringen in de Relatienotagebieden en de vereenvoudiging van de regeling in
1988vanbelang zijn (geweest) voorde stijgende deelneming. Vooral in de weidevogelgebieden zijn beheersovereenkomsten afgesloten. Ook het onderhoud van
landschapselementen wordt door deoverheid gesubsidieerd (Regeling onderhoudsovereenkomsten landschapselementen en Regeling aanwijzing landschapselementen).
Tegelijk met de Relatienota werd het idee van Nationale Landschapsparken
gelanceerd. Dit beleid zou betrekking hebben op grotere gebieden die landschappelijk zeer waardevol zijn en opzicheen zekere eenheid vormen.In deze gebieden
zoueengebiedsspecifiek beleidmoeten wordentoegepast, gerichtophet behouden
van die landschappelijke waarde. Vooral beheersovereenkomsten zouden in dat
kader kunnen worden ingezet.
Dit beleid ontmoette zeer veel weerstand (boer ofparkwachter!). De naamsverandering in Nationale Landschappen deed daar niets aan af. In de Achterhoek
liepen de conflicten hoog op. Mede naar aanleiding van die conflicten werd de
rijksbijdrage aan de Nationale Landschappen gestopt.
Scheiding of verweving?
Een fundamentele discussie is die over scheiding of verweving van functies van
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het landelijk gebied. Ruimtelijke scheiding is het vóórkomen van verschillende
functies naast elkaar in grote ruimtelijke eenheden. Ruimtelijke verweving is het
vóórkomen van verschillende functies in kleinere ruimtelijke eenheden naast elkaar. Sommigen pleitten voor functionele verweving. Dat wil zeggen dat wordt
nagestreefd om met één activiteit op één stuk grond verschillende doelstellingen te
bereiken. Dit gaat duidelijk verder dan ruimtelijke verweving. Onder de aanhangers van verweving werd in samenwerking met boeren gezocht naar mogelijkheden voor natuurbeheer door boeren zelf, diegemakkelijk ophet bedrijf zijn inte
passen. Bijvoorbeeld met behulp van een grasgroei/weidevogellineaal waarmee
het graslandgebruik kan worden afgestemd op de broeddata van weidevogels.
Beleidsmatig werd de discussie over scheiding en verweving gesloten met behulp van de metafoor: "verweving waar mogelijk, scheiding waar nodig". Al
gauw werd duidelijk dat deze alleen een retorische betekenis zou hebben. Het
verwevingsbeleid bleek in de praktijk namelijk moeilijk te realiseren. Het is wel
eens één van de mislukkingen van het ruimtelijk beleid van de afgelopen jaren
genoemd (Bos, Buit, e.a., 1989).
Ook scheiding is een uitdaging. Een typerend voorbeeld vormt het zogenaamde
"plan Ooievaar" (De Bruin e.a., 1988). In dit plan werd voorgesteld om de
uiterwaarden van de grote rivieren te laten ontwikkelen als natuurgebied. De landbouw zou daar moeten wijken. Het verlies voor de landbouw zou binnendijks
gecompenseerd moeten worden, door onder andere ruilverkavelingen. De scheidingsstroming kreeg een landbouweconomische steun in de rug door de voorspelling dat er een grondoverschot van 10.000 ha cultuurgrond per jaar zou ontstaan
(Van der Meer en Strijker, 1986).
Een belangrijk punt van kritiek op de scheidingsstrategie vormen de kosten van
grondverwerving en terreinbeheer. Verder wordt vaak gesteld dat de scheidingsstrategie zal leiden tot een "bloempotten"natuur: geïsoleerde natuurgebieden. Dit
kan worden voorkomen door te werken aan de ecologische infrastructuur. Deze
vormt een kernpunt in het Natuurbeleidsplan.
4.5 Milieubeleid
Het milieubeleid is een vrij nieuw beleidsterrein. De Wet Bodembescherming bijvoorbeeld werd weliswaar in 1971 al als voorontwerp bij de Tweede Kamer ingediend, maar het definitieve wetsontwerp liet op zich wachten tot 1981. Dit illustreert hoelang debewustwording geduurd heeft. Affaires (Lekkerkerk) en rampen
(Tsjernobyl) speelden een belangrijke rol in het bewustwordingsproces.
In de eerste fase was het milieubeleid sterk op specifieke problemen gericht. In
de nota "Meer dan de som der delen" werd een meer samenhangend milieubeleid
voorgesteld. In het hierin voorgestelde planstelsel wordt onderscheid gemaakt tussen strategische en operationele keuzen. De strategische keuzen worden vastgelegd
in een Milieubeleidsplan, dat eens in de vierjaar verschijnt. Zowel het Rijk als de
provincies maken milieubeleidsplannen. De operationele keuzen worden opgenomen inmilieubeleidsprogramma's. Ook deze zullen zowel opRijks- als op provinciaal niveau worden gemaakt.
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InmiddelszijnheteersteNationaalMilieubeleidsplanenverschillendeIndicatieve Meerjarenprogramma's verschenen. Voor de landbouw bevat de taakstelling
voor 2000 een evenwichtsbemesting van fosfor en stikstof, een reductie van de
totale ammoniakemissie met 70%, en van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
met 50%, het terugbrengen van zware metalen in veevoeder tot een minimaal
noodzakelijk niveau en een verhoging van de energie-efficiency in de glastuinbouwmet50%pereenheidprodukt.
Detotalekosten vanhetmestbeleid bedragen voordegehele veehouderij naar
schatting minimaal 900 miljoen per jaar (Wijnands, 1990). Deze zullen vrijwel
volledig door de sector zelf opgebracht moeten worden: doorberekenen van de
kostenaandeconsumentisgeziendepositievandeNederlandseveehouderijinde
EGnietmogelijk. Bedrijven met slechtebedrijfsresultaten zullen wordengenoodzaakttestoppen.Ditgeldtmetnamevoordegespecialiseerde varkenshouderijbedrijven.
Verwerkingofdistributie?
Een belangrijk discussiepunt is de vraag of de mest vooral verwerkt of gedistribueerdmoetworden.Mestverwerkinglijkteenvoordehandliggendeoplossing.
Dekostenvanmestverwerking zijnvooralsnogechterhoog.Hetisnogonzekerof
deze in de toekomst zullen dalen. Veel hangt daarbij af van ontwikkelingen in
techniek en afzet. Wat betreft de distributie is de kwaliteit van de mest en de
acceptatiegraad van belang. Een probleem is dat naarmate er meer wordt gedistribueerd, de kansen voor verwerking kleiner lijken te worden. Dit conflict zou
kunnen worden opgelost doorvooraldedrogerepluimveemest teverwerkenvoor
afzet inhetbuitenlandendeandere,natteremestsoorteninNederlandaftezetten.
4.6Landbouwbeleid
Het landbouwbeleid zelf komt in deze bundel in de bijdrage van De Groot en
Bauwens aandeorde.Indemilieubeweging iser altijd een stroming geweestdie
het landbouwbeleid zelf wilde gebruiken voor het realiseren van milieudoelstellingen. In de nota "Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw" bijvoorbeeld
werd eenaantal zoekrichtingen voordeinhoud van zo'n beleid afgetast (Vander
Weijden e.a., 1984). In de recent verschenen Structuurnota Landbouw worden
algemene milieukwaliteitseisen benaderd als geïntegreerd onderdeel van het te
voerenlandbouwbeleid.Ditiseenduidelijk anderstandpuntdanwerdverwoordin
de Structuurvisie Landbouw van 1977, waarin werd gesproken over "rekening
houden met". Trefwoorden voor het nieuwe beleid zijn: concurrerend, veilig en
duurzaam. Ook in de recent verschenen nota "Om schone zakelijkheid", die in
opdracht vanhet Landbouwschap isgeschreven, neemt het milieu naast demarkt
eenbelangrijke plaatsin.
Eenbelangrijk argumentommilieubeleidenlandbouwbeleid meerteintegreren
wordtgevonden indeomgevingseffecten vandeproduktiebeheersing indemelkveehouderij. Hierdoor ishetgraslandgebruik extensiever geworden,- eensleutelfactor voordeaanwezigheid vanweidevogels(Parmentier, 1987)-,iseenpositief
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effect uitgegaan ophet tekenen van beheersovereenkomsten en blijft het mestoverschot in de melkveehouderij beperkt. Vandaar dat sommigen ervoor pleiten om
ook deze aspecten mee te nemen in de onderhandelingen over internationale handelsafspraken.
4.7 Ontwikkeling in hetbeleid
Het besproken beleid kan in een kader worden geplaatst met behulp van de beleidslevenscyclus (Winsemius, 1986). Dit is een raamwerk om beleid te karakteriseren. Het onderscheidt vier fasen in de ontwikkeling van beleid. In de eerste fase
gaathetom signalering en erkenning vanproblemen. Indetweedeom het formuleren van beleid. In de derde om actief oplossen van knelpunten, en inde vierde fase
om het zodanig beheren dat het probleem niet meer optreedt of beheersbaar blijft.
Bij de vierde fase beginnend, blijkt dat het ruimtelijke- ordeningsbeleid en het
waterbeheersingsbeleid typerend voor deze fase zijn. Kenmerkend hiervoor is onder andere dat er een wet is die een planstructuur geeft (Wet op de ruimtelijke
ordening; Wet op de waterhuishoudig) en dat er regelmatig algemene nota's verschijnen die de hoofdlijn van het beleid bepalen (Nota's over de ruimtelijke ordening; Nota's waterhuishouding). Ook het Landinrichtingsinstrument bevindt zich
in deze fase van de beleidslevenscyclus.
Het meeste milieubeleid ten aanzien van de landbouw bevindt zich in de tweede
of derde fase van de beleidslevenscyclus. Het ontworpen plansysteem voor het
milieubeleid is echter al vergelijkbaar opgezet met het ruimtelijke-ordeningsbeleid
en het waterbeleid, welke in de vierde fase verkeren.
In de eerste fase, die van erkenning bevindt zichde problematiek rond integratie
van het milieu-, water-, en ruimtelijk beleid. Er wordt al langer een discussie
gevoerd over bijvoorbeeld de vraag of met het ruimtelijk instrumentarium een
aanvullend milieubeleid gevoerd kan en moet worden. Tegenwoordig wordt afstemming en integratie als probleem erkend (Van der Vlist en Brussaard, 1989).
Mogelijk leidt dit ooit tot een integrale omgevingskwaliteitsplanning. Een aanzet
hiertoe vormt het geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijk- en milieubeleid. Hierin
wordt geprobeerd ominbepaalde gebieden hettotaal aan beschikbare instrumenten
geïntegreerd in te zetten voor de oplossing van problemen. De wijze van aanpak
daarbij is projectmatig.
Samengevat: het omgevingsbeleid bevindt zich in verschillende fasen van ontwikkeling, waarbij de integratie steeds meer een probleem vormt omdat de verschillende planstelsels steeds meer op eikaars terrein komen.
5. Toekomst
In de vorige paragrafen is een overzicht gegeven van de grenzen aan het omgevingsbeslag en het omgevingsgebruik door de landbouw. De vraag is nu wat
verschillende ontwikkelingen en de huidige beleidsinzet zullen betekenen voor de
ontwikkeling van de landbouw. Hoe zal de landbouw zich manifesteren onder
invloed hiervan?
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Een toekomstvoorspelling op dat punt is een hachelijke zaak. Er zijn veelonzekerheden op veel terreinen: natuurwetenschappelijke en technische relaties,
maatschappelijke ontwikkelingen, beleid, enzovoort. Bovendien staan dezeonder
voortdurendeinvloedvanelkaar.Tochwordtdaartoehierondereenpoginggedaan.
Nietindevormvaneenintegraalscenario,maaraandehandvaneenaantalminof
meerlosstaandethema's.Daarbijwordteerstingegaanopdevraagofdelandbouw
opdemiddellange termijn milieuvriendelijker zalkunnen worden, vervolgens op
de vraag welk beleid daarvoor nodig is en tenslotte op de vraag wat dit voorde
landbouwzalbetekenen.
Er zijn tekenen die erop wijzen dat de eerste vraag positief kan worden beantwoord.Enwelindiezindatmilieu-effecten vandelandbouwondercontrolezijn,
enerniet constant nieuweproblemen worden ontdekt. Hetagrarischmilieubeleid
verkeert in dat geval in een fase die vergelijkbaar is met het huidige ruimtelijke
beleidvoordelandbouw.
Dezeverwachting isgebaseerd ophetfeit datmenookin landbouwkringen de
laatstejarensterkdoordrongenraaktvandemilieuproblemen.Voorhetslagenvan
eenomgevingsbeleid ishet,naastallerleitechnische,economische en bestuurlijke
ontwikkelingen, immersvanbelangdatboerenentuinders demilieuproblematiek
in zekere zin verinnerlijken. Hiermee wordt niet bedoeld dat boeren hun huidige
manier van produceren radicaal afzweren, maar dat men de effecten van hetbedrijven van landbouw opdeomgeving als een eigen probleem ervaart, waarvoor
menookzelfverantwoordelijk is.Degenoemdenota's overdelandbouwstructuur
illustrerendatditprocesvanverinnerlijking gaandeis.HettraditioneleoverlegmodelindeNederlandselandbouwkaninditproceseenbelangrijke rolspelen.
Eenanderargumentvoordepositieveverwachtingisdaterookbijconsumenten
grote belangstelling voorhetmilieu is.Erlijkt daardooreenzekerdraagvlak aanwezigvooreventueleprijsverhogingen diemilieuvriendelijker producerenmetzich
meebrengt. Een aantal grootwinkelbedrijven speelt hierop goed in. Vermoedelijk
reikt dit draagvlak niet ver genoeg voor een keuze voor een op een heel andere
produktiewijze gebaseerde landbouw. Weliswaar zou het doorberekenen van de
kosten van allerlei milieu-effecten, die de biologisch-dynamische of ecologische
landbouw nietheeft, hetprijsverschil tussengangbarelandbouwprodukten enbiologisch-dynamische enecologische produkten verkleinen, maarhet isdevraagin
hoeverredatleidttoteenkeusvoorbiologisch-dynamischeofecologischeprodukten.Vervangendegoedkopereimportblijft immersookaltijdeenmogelijkheid.De
Nederlandse landbouw heeft nu eenmaal weinig mogelijkheden voor een eigen
prijsontwikkeling.
Hoe zaleen beleid eruit zien dat naareenmilieuvriendelijker landbouw voert?
Enkele fragmenten. Wat betreft het agrarisch milieubeleid valt aan te nemendat
een gebiedsgerichte aanpak in belangrijkheid zal toenemen ten opzichte van de
bedrijfsgerichte aanpak. Deze sluit immers goed aanbij deaard van veelmilieuproblemen.
Watbetreft hetruimtelijk beleidmagwordenaangenomendatditvoordeland185

bouw in het algemeen minder belangrijk gaat worden en in bijzondere gevallen
belangrijker. In het algemeen zal de overheid minder sturend gaan optreden ten
aanzien van de landbouw, omdat ander beleid in veel gevallen effectiever is. In
bijzondere gevallen zal het beleid ten aanzien van de landbouw sterker sturend
worden. Soms ten gunste van bepaalde takken van landbouw, bijvoorbeeld in de
vorm van een positieve bestemming voor de glastuinbouw in het Westland, de
B-driehoek en Aalsmeer, soms ten nadele van de landbouw, bijvoorbeeld door
vestiging van alle vormen van veehouderij in bepaalde gebieden aan zeer strenge
normen te binden.
In het landinrichtingsbeleid zullen activiteiten als bijvoorbeeld het verplaatsen
van groepen bedrijven over grote afstand, het zoeken van projectvestigingen en het
doen van milieu-investeringen belangrijker worden. Er zullen vormen van landinrichting nodig zijn die op de problemen van specifieke landbouwtakken zijn gericht, vergelijkbaar met de huidige Regeling Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden.
Wat betreft het voedings- en kwaliteitsbeleid zal op de aanwezige wil onder de
consumenten sterk ingespeeld moeten worden. Vooral garanties voor de milieuvriendelijkheid zullen belangrijk zijn. Mogelijk kunnen bepaalde keurmerken hierin een rol spelen. Wildgroei daarin zal moeten worden voorkomen.
Wat zullen deze en andere maatregelen betekenen voor de landbouw? In het algemeen zal het milieubeleid extra kosten met zich meebrengen. Dit leidt tot een
voortgaande snelle vermindering van het aantal bedrijven. In de grondgebonden
landbouw zal een sterke schaalvergroting nodig zijn om zowel prijsverlagingen als
milieukosten op te vangen. Ook dit draagt bij aan de vermindering van het aantal
bedrijven aangezien de beschikbare landbouwgrond steeds minder wordt.
De voortdurend krimpende ruimte voor de landbouw zal in het westen van het
land nog niet leiden tot een verplaatsing van de glastuinbouw. Het glastuinbouwgebied zal zich handhaven, hoewel andere centra relatief belangrijker zullen worden. Verplaatsing van complete centra is niet te verwachten, omdat het uitkopen
van glastuinders zelfs ten behoeve van woningbouw te duur zal blijken. Dit geldt
zeker zolang er nog uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw en voor glastuinbouw opdeweidegronden aanwezig zijn. Hiervoor kan eventueel een positieve
bestemming voor de glastuinbouw noodzakelijk zijn.
De weidebouw in het westen zou zich namelijk wel eens hardnekkiger kunnen
handhaven dan velen verwachten. Er zijn hier minder alternatieve teeltmogelijkheden dan in de zandgebieden, wat de comparatieve voordelen van dit gebied
groter maakt. Verder blijkt uit studies van Dekker (1990) dat de structuur van het
westelijk weidegebied globaal genomen niet minder is dan die van de overige
weidegebieden, en van Van Eek en Prins (1990) dat de arbeidsopbrengsten op de
slecht ontwaterde veenweidebedrijven niet zoveel minder zijn dan die op de goed
ontwaterde.
De akkerbouwbedrijven staan er anders voor. Door de dalende prijzen zullen
deze het in Nederland steeds moeilijker krijgen. De milieumaatregelen komen daar
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nogbovenop.Inhetcentralezeekleigebied zaldeakkerbouw zichredelijk kunnen
handhaven,hoeweler steedsmeergrondnaarandere bestemmingen zalgaan.De
Flevopolders zouden op den duur misschien een positie kunnen krijgen die vergelijkbaar ismetdeHaarlemmermeerenLegmeerpoldersnu(oprukkendestedelijkeontwikkelingen,toenemingglastuinbouw,uitbreidingbosareaal).Deakkerbouw
inhetnoordenzalnoggrootschaligerworden.Juistditgebiedleentzichgoedvoor
een uitbreiding van vleesveehouderij of intensieve veehouderij. Mogelijk kunnen
hiernieuwemengvormenontstaanvanakkerbouw enveehouderij.
Hetgrondbeslag vande akkerbouw en debloembollenteelt zal sterk beïnvloed
worden door beperking opgrondontsmetting.Stabilisering vaneen aantalvruchtwisselingsproblemen treedt pas opbij rotaties van tenminste zesjaar (Lamersen
Hoekstra, 1989).Debehoefte aanmetnamebollenland enaardappelland zouverveelvoudigd worden. Deze situatie biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor zogenaamde "dubbelbedrijven". Een dubbelbedrijf is een combine tussen eenakkerbouwbedrijf meteenmelkveehouderijbedrijf, waarbijdepercelenvanhetveehouderijbedrijf wordenopgenomeninhetbouwplanvanhet akkerbouwbedrijf.
Watbetreft debetekenis van ruimtelijke- en milieuproblemen mag verondersteld
wordendatindetoekomstvooralhetoplossenvanmilieuproblemenveranderingen
in de landbouw teweeg zal brengen. Dit kan in sommige takken van landbouw
leiden tot een grotere vraag naar landbouwgrond, zowel in totaliteit als door de
behoefte aanmeerflexibiliteit. Watdatbetreft verergerthetvoortdurendverminderen van de oppervlakte landbouwgrond deproblemen, zowel voor het milieu als
voordelandbouw.Ruimteenmilieuzullendaarom,inbeleidenonderzoek,meer
geïntegreerd benaderd moeten worden. Vandaar dat in deze bijdrage ruimte,natuur, landschap en milieu onder deene noemer omgeving aan deorde zijn gekomen.
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AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING EN
WERKGELEGENHEID
L.B.vanderGiessenenC.J.M.Spierings

1.Inleiding
Omstreeks 1950 bestond er op de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven een
aanzienlijk overschot aanarbeidskrachten endaarmeeeenlage arbeidsproduktiviteit.Sindsdien isdeomvangvandeagrarischeberoepsbevolking meerdangehalveerdenhetproduktievolume 3,5maalzogrootgeworden.Dit suggereert dathet
arbeidsoverschotalssneeuwvoordezonisweggesmoltenendearbeidsproduktiviteitsterkisgestegen.
Dit laatste is ongetwijfeld het geval, maar er lijkt nog steeds een arbeidsoverschot aanwezig.Erheeft zichnamelijk ookeen andere ontwikkeling voorgedaan.
Als gevolg van detechnische ontwikkeling kan een arbeidskracht in de land-en
tuinbouw momenteel aanzienlijk meer produceren dan in 1950.Deze toeneming
vande- potentiële- arbeidsproduktiviteit zouerondanksdegrotereproduktietoe
geleid kunnen hebben dat de behoefte aan arbeidskrachten sterker is verminderd
dandeopgetredendaling.
Hetisdanookdevraagofdedalingvanhetaantalarbeidskrachtenvoldoendeis
geweestomhetarbeidsoverschottedoenverdwijnen.Opdezevraagwordtindeze
bijdrage ingegaan, nadat eerst de aantalsontwikkeling bij de diverse categorieën
arbeidskrachten endeverminderingvanhetarbeidsvolume zijnbeschreven.
Vervolgenswordteenblikindetoekomstgeworpenomtezienhoeomvangen
samenstelling van de agrarische beroepsbevolking zullen veranderen als gevolg
vandeontwikkeling van de werkgelegenheid. Hierbij komt ookdeopvolgingssituatieaandeorde.Beslotenwordtmeteenbeschouwingoverdegezins-ennevenbedrijven, waarbijingegaanwordtopdeeisendieaandetoekomstigeondernemer
ophet gezinsbedrijf gesteldwordenomdewerkgelegenheid endaarmeedecontinuïteitvanzijnbedrijf veiligtestellen.
2.Ontwikkelingvandeagrarische beroepsbevolking
2.1 Algemeen overzicht
De omvang van de agrarische beroepsbevolking is sinds 1950 in een zeer snel
tempoafgenomen (tabel 1).Indatjaarwarenernog581.000regelmatigwerkzame
arbeidskrachten op land- en tuinbouwbedrijven. In 1980was dit aantal ongeveer
gehalveerd tot 285.000 personen. Sindsdien zijn de veranderingen relatief klein
geweest.
Dedaling van het aantal arbeidskrachten heeft zichniet bij allecategorieën in
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Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten op land- en tuinbouwbedrijven
Tabel 1 Ontwikkelingvanhetaantalregelmatig werkzamearbeidskrachten opland-entuinbouwbedrijven (x 1000)
Categorie

1950

1959

1970

1980

1987*)

Mannen
w.v. bedrijfshoofden
zoons **)
overige gezinsleden
niet-gezinsarbeidskrachten

450

396
228
92

253
179
32
6

204
147
19
4

209
145
21
4

205
141
20
3

96

76

36

34

39

41

Vrouwen
w.v. bedrijfshoofden
echtgenotes
dochters **)
overige gezinsleden
niet-gezinsarbeidskrachten

131

106
8

87
4
75
4
3

81
4
69
2
1

84
6
64
4
1

85
7
62
4
1

5

2

1

5

9

11

Totaal

581

502

340

285

293

290

354

126
96

1989*)

Bron: Berekend uitCBS-landbouwtellingen.
*) Vanaf 1987 regelmatig en niet-regelmatig werkzame gezinsarbeidskrachten; de werkelijke
verschillen zijn daardoor kleiner dan hier weergegeven; **) Tot en met 1981 exclusief uitwonende kinderen.
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hetzelfde tempo voltrokken. Aanvankelijk daalde het aantal niet-gezinsarbeidskrachtenhet snelst;daarnaverdwenen erveelmeewerkende zoonsuitdeland-en
tuinbouwenvervolgensnamvooralhetaantalbedrijfshoofden sterkaf, voornamelijk alsgevolgvandeverminderingvanhetaantalmeewerkende zoons(figuur 1).
2.2 Regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten
Erzijndiverseredenenaantevoerenvoorhetfeitdatdeafnamevandeagrarische
beroepsbevolking begon met de niet-gezinsarbeidskrachten. Het landarbeidersberoephad bijvoorbeeld een gering aanzien en werd vooral aanvankelijk slechtbetaald. Toen deniet-agrarische werkgelegenheid aan het eind van dejaren veertig
en in dejaren vijftig toenam gingen dan ook veel landarbeiders en zoons van
landarbeiders elders werken. Door de gestegen landarbeidersionen was er overigens voor de agrarische ondernemer ook de noodzaak het aantal niet-gezinsarbeidskrachten teverminderen. Ditwasmogelijk doordetechnischeontwikkeling,
metnamedemechanisatie.
Van 1950tot 1970 daalde het aantal niet-gezinsarbeidskrachten dan ook met
ruim 60%, het meest op landbouwbedrijven en in mindere mate op tuinbouwbedrijven. Daarna namhet in de landbouw nog verder af en steeg het indetuinbouw,waardoorhettotaleaantaltotvoorkortgelijkbleef.
Indelaatstejaren neemthetaantalniet-gezinsarbeidskrachten, zowelmannelijkealsvrouwelijke, indeglastuinbouw zodanigtoedaterpersaldoindeland-en
tuinbouw zelfs van een lichte stijging sprake is (Spierings en Van den Hoek,
1989).
Ongeveer de helft van de niet-gezinsarbeidskrachten werkt thans op glastuinbouwbedrijven ennogeens30%opoverigetuinbouwbedrijven. Opdelandbouwbedrijven komt slechts 20%van het aantal vaste niet-gezinsarbeidskrachten voor.
Hier maakt men steeds meer gebruik van losse arbeidskrachten gedurende piekperioden,terwijl gezinsarbeid sterkblijft overheersen.
Op 62% van de tuinbouwbedrijven wordt momenteel niet-gezinsarbeid ingeschakeld. Deze arbeid is sterk geconcentreerd op minder dan een kwart van alle
tuinbouwbedrijven, waar meer dan de helft van de totale arbeidsbezetting per
bedrijf uitniet-gezinsarbeidskrachten bestaat.
2.3Meewerkende gezinsleden
Bijdemeewerkendegezinsledengaathet,zoalstevoorzienvalt,voornamelijkom
meewerkende zoons. Omstreeks 1950 was er een groot overschot aan arbeidskrachten. Op veel bedrijven werkte zelfs meer dan een zoon mee, zodat er ook
sprakewasvaneenernstigopvolgingsvraagstuk.Ditwasvooraleengevolgvande
vaakeenzijdige beroepskeuze van boerenzoons,dieminof meer vanzelfsprekend
gingenmeewerken ophetouderlijk bedrijf, zonderzichteoriënteren opeennietagrarisch beroep.Ookdegeringe werkgelegenheid buiten de landbouw indecrisis-enoorlogsjaren heeft hierbijeenrolgespeeld.
Onvoldoende uitzicht opeeneigenbedrijf noodzaakte veel thuiswerkendeboerenzoons een werkkring buiten de landbouw te zoeken. Ook werd de toestroom
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vanmeewerkende zoons steedskleiner, omdat zijmeeren meer een niet-agrarische
opleiding gingen volgen. Deze ontwikkeling werd nog bevorderd door de uitbreiding van de niet-agrarische werkgelegenheid, de groei en intensivering van het
verkeer, maar ook door de hiermee samenhangende doorbreking van het sociale
isolement en de veranderingen in het traditionele beroepskeuzepatroon van de
agrarische bevolking. Het resultaat van dit alles was dat van 1947 tot 1970 het
aantal op het ouderlijk bedrijf meewerkende zoons in de landbouw met ongeveer
70% daalde en in de tuinbouw met ongeveer 40% (Bauwens en Loeffen, 1981).
In dejaren zeventig verminderde het aantal meewerkende gezinsleden nog verder, maar in dejaren tachtig lijkt het gestabiliseerd. Hierbij moet evenwel worden
opgemerkt dat de vermindering van het aantal meewerkende zoons de laatste tijd
enigszins vertekend wordt door het groeiende aantal vader/zoon-maatschappen,
waarbij de meewerkende zoon als bedrijfshoofd wordt geteld. Hier staat tegenover
dat vanaf 1982ook de niet thuis wonende meewerkende zoons worden meegeteld.
Demeewerkende vrouwelijke gezinsleden zijn voornamelijk meewerkende echtgenotes. In de periode 1950-1970 daalde hun aantal sterker dan in de daaropvolgende jaren.
2.4Bedrijfshoofden
Het aantal mannelijke bedrijfshoofden is minder snel gedaald dan dat van de
andere arbeidskrachten. In de landbouw was de teruggang sterker dan in de tuinbouw. In de jaren vijftig nam het aantal bedrijfshoofden nog relatief weinig af,
maar in dejaren zestig versnelde het tempo. Daarna trad ereen vertraging op en in
dejaren tachtig veranderde het aantal aanzienlijk minder. Hierbij heeft echter het
toenemende aantal vader/zoon-maatschappen een rol gespeeld, waarbij de zoons
ook als bedrijfshoofd worden aangemerkt.
Bij de vrouwelijke bedrijfshoofden valt na een aanvankelijke daling tot 1970
weer een stijging te zien in de jaren tachtig. De laatste jaren ontstaan er steeds
meer man/vrouw-maatschappen, waardoor een verdere stijging van het aantal
vrouwelijke bedrijfshoofden is te verwachten.
De grotebetekenis van devader/zoon- en de man/vrouw-maatschappen blijkt uit
het feit, dat thans een op de zeven bedrijven twee of meer bedrijfshoofden heeft.
3. Ontwikkeling van het arbeidsvolume
3.1 Omvang arbeidsvolume in land-en tuinbouw
Niet alle arbeidskrachten op land- en tuinbouwbedrijven werken full-time. Om de
in land- en tuinbouw aangewende arbeid te kunnen vergelijken met die uit een
vroegere periode en met die in andere bedrijfstakken worden daarom de arbeidskrachten naar arbeidsjaareenheden omgerekend (arbeidsvolume) (Van der Meer,
1987). Een full-time werkzame arbeidskracht telt daarbij als een arbeidsjaareenheid. Iemand diekorter, onregelmatig of met tussenpozen werkt, krijgt een proportioneel deel van een arbeidsjaareenheid toegemeten.
Sinds 1950 is het arbeidsvolume met 57% gedaald (tabel 2). In dejaren vijftig
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Tabel 2 Ontwikkeling van het arbeidsvolume op land- en tuinbouwbedrijven in arbeidsjaareenheden *) en het aantal daarvan in de totale beroepsbevolking
Jaar

1950
1959
1970
1979
1988

Arbeidsjaareenheden op
land- en
tuinbouwbedrijven

Vermindering per
jaar
arbeidsjaareenheden

%

521.900
10.100

2,1

12.800

3,5

5.300

2,0

1.800

0,7

431.200
290.000
242.200
226.000

Arbeidsvolume
totale beroepsbevolking
(x 1.000)

Waarvan in
land- en
tuinbouw

3.867

13,5

(%)

^
4.169

10,3

4.709

6,2

4.773

5,1

4.814

4,7

Bron: CBS-landbouwtellingen, bewerking LEI.
*) Exclusief loonwerkbedrijven, bedrijfsverzorgingsdiensten en hoveniersbedrijven, maar inclusief niet-regelmatig werkzame arbeidskrachten op land- en tuinbouwbedrijven.

bedroeg de vermindering gemiddeld 2,1%perjaar. In de zestiger jaren was de
daling3,5%perjaarenrelatiefgeziendusaanmerkelijk sterkerdandaarvoor,maar
in volume gemeten slechts weinig sterker. Deze sterkere daling hangt samenmet
hetrelatief groteaantalkleinebedrijven datindieperiodewerdbeëindigd.Ookde
ruime mogelijkheden om werk te vinden buiten deagrarische sector hebben hier
eenrolgespeeld.Indejaren zeventigtradenigevertragingop,meteendalingvan
2,0%perjaar,endeafgelopen tienjaardaaldehetarbeidsvolumenogslechtsmet
0,7%perjaar.Delaatstejaren iserzelfs sprakevaneenstabilisatievanhetaantal
arbeidsjaren (LEI/CBS,diversejaargangen).
Deontwikkelingvanhetarbeidsvolumeopdeland-entuinbouwbedrijven geeft
groteverschillentussendebedrijfstypen tezien.Deverminderinginde afgelopen
dertigjaarwasmetongeveerdehelft hetgrootstopakkerbouw-enrundveehouderijbedrijven. In de glastuinbouw - en dan met name in de glasbloementeelt - is
daarentegen het arbeidsvolume sinds 1960meer dan- en in de opengrondstuinbouwbijna- verdubbeld.Indeintensieveveehouderijbleefhetongeveer gelijk.
Hetaandeelvandeland-entuinbouw inhet totaleNederlandse arbeidsvolume
daalde van 13,5%in 1950tot 4,7%in 1988(tabel 2).Descherpe daling vanhet
aandeelindejarenvijftig enzestigwerdnogindehandgewerktdoorde stijging
vanhettotalearbeidsvolume,metnamebijdeoverheidenindedienstensector.In
dejaren tachtig daarentegen veranderde het aandeel van land- en tuinbouw nog
maar weinig,omdat enerzijds hettotale arbeidsvolume inNederland stabielbleef
enanderzijds hetarbeidsvolume inland-entuinbouwnogmaarweinig afnam.
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3.2 De samenstelling van het arbeidsvolume inde land-en tuinbouw
Het arbeidsvolume indeland- entuinbouw bestond in 1989voor 78%uit gezinsarbeidskrachten, dat wil zeggen ondernemers en meewerkende gezinsleden. Dit percentage wijkt weinig af van dat omstreeks 1960, maar halverwege dejaren zeventig bereikte het aandeel van de gezinsarbeid met 85%een hoger niveau. De daling
van het percentage gezinsarbeid in de afgelopen periode komt voornamelijk door
de toeneming van het aantal niet-gezinsarbeidskrachten op tuinbouwbedrijven. In
de jaren zeventig bestond nog 34% van het totale arbeidsvolume in deze tak uit
niet-gezinsarbeidskrachten; in 1989 was dit gestegen tot 53%.Deze toename kan
onder meer verklaard worden door de groeiende tuinbouwproduktie als gevolg van
de gunstige afzetmarkt.
In de melkveehouderij, de intensieve veehouderij en de akkerbouw overweegt
nog steeds de gezinsarbeid met respectievelijk 96%, 86% en 87% van het totale
arbeidsvolume. In deze percentages is sinds dejaren zeventig weinig verandering
gekomen.
3.3Arbeidsvolume insectoren die met land-en tuinbouw samenhangen
Veel personen zijn ook werkzaam in sectoren die op de een of andere manier met
de land- en tuinbouw te maken hebben. Deze samenhang is het sterkst bij de
verwerking en afzet van agrarische produkten, zoals zuivel- en suikerfabrieken,
voedingsmiddelen-, vleeswaren- en conservenindustrie, slachterijen en veilingen.
Ook in de sfeer van de dienstverlening is er een nauwe samenhang, waarbij gedacht kan worden aan handel,transport, banken en verzekeringen (Maas, Spierings
en Wijnen, 1989).
Het totale arbeidsvolume in deze met de primaire land- en tuinbouw samenhangende sectoren is sinds 1970 gedaald. Dit was vooral een gevolg van rationalisatie, mechanisatie en automatisering. Alleen in de dienstensector iseen geleidelijke groei te zien (LEI/Oogst, 1988).

Tabel 3Arbeidsvolume (in arbeidsjaren), samenhangend met deprimaire land-entuinbouw *)
Sector
Dierlijke voedingsmiddelen
Niet-dierlijke voedingsmiddelen
Overige nijverheid
Diensten
Totaal

1950**)

1960**)

1970

1980

1988**)

34.000

44.100

50.400

43.400

37.600

52.200
52.300
43.100

50.800
42.200
48.500

46.400
32.900
54.700

29.700
27.000
59.100

31.700
19.900
64.200

181.600

185.600

184.400

159.200

153.400

Bron:CBS-Nationalerekeningen, bewerking LEI.
*) Exlcusief export, vervangingsinvesteringen, overheid, organisaties en verenigingen; **) Raming.
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Figuur 2 Arbeidsvolume (in arbeidsjaren), samenhangend met de primaire land- en tuinbouw
(exclusief export, vervangingsinvesteringen, overheid,organisaties en verenigingen)

Intabel3isniethetarbeidsvolumeopgenomenvanpersonendiebetrokkenzijn
bijdeexportvanagrarischeproduktenenvoedingsmiddelen (plm.40.000arbeidsjaren), bij de produktie van vervangingsinvesteringen (plm. 40.000 arbeidsjaren)
en van degenen die werkzaam zijn bij overheid, agrarische organisaties en verenigingen (plm.20.000arbeidsjaren).
Eenenanderbetekentdaterin 1988ongeveer253.400arbeidsjaren indirectmet
de land- en tuinbouw samenhingen. In deprimaire sector kwamen hier nogeens
256.000 arbeidsjaren bij (inclusief 30.000 arbeidsjaareenheden bij loonwerkbedrijven, bedrijfsverzorgingsdiensten en hoveniersbedrijven), zodat het totale arbeidsvolume in de primaire produktie en de daarmee samenhangende sectoren
ongeveer 510.000 arbeidsjaren bedroeg, wat neerkomt op 10,6% van de totale
Nederlandseberoepsbevolking.
4.Werkgelegenheid en arbeidsproduktiviteit
4.1 Werkgelegenheid
Devraagdoetzichvoorof er steedsvoldoende werkenwerkgelegenheid wasop
de land-en tuinbouwbedrijven voor deer op werkende beroepsbevolking. Onder
werkgelegenheid wordt hier (met dank aan Van Dale) verstaan het geheel van
mogelijkheden omarbeidskrachtentegeneenvoldoende,redelijkgeachte,beloning
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aan het werk te houden. De werkgelegenheid komt tot uiting in de vraag naar
arbeid, de arbeidsbehoefte, die op haar beurt bepaald wordt door de vraag naar
Produkten en diensten, alsmede door de produktiemethoden en -omstandigheden.
In de praktijk wordt de werkgelegenheid in een bepaalde bedrijfstak gelijkgesteld aan het aantal arbeidskrachten dat er werkt. In de land- en tuinbouw zijn dit
overwegend bedrijfshoofden en hun gezinsleden, vooral meewerkende zoons die
later boer of tuinder willen worden.
Dit specifieke karakter van de arbeidsorganisatie op de agrarische bedrijven kan
gemakkelijk leiden tot een wanverhouding tussen agrarische beroepsbevolking en
werkgelegenheid en hiermee tot verborgen werkloosheid. Het gaat namelijk om
gezinsbedrijven waar het bedrijfshoofd zelf beslist over het al dan niet continueren
van zijn arbeidsplaats en die van zijn eventueel meewerkende zoon. De bedrijfshoofden proberen, veelal samen met de opvolger, hun werkgelegenheid te behouden door vergroting van de produktie - dus door aanpassing van de arbeidsbehoefte aan de beschikbare arbeid en door verlaging van de produktiekosten.
Opzulkebedrijven wordt het aanbod van gezinsarbeid slechts traag aan devraag
aangepast. Deze bedrijven komen met name voor inbedrijfstakken als akkerbouw,
melkveehouderij, intensieve veehouderij en opengrondstuinbouw en inveel mindere mate in de glastuinbouw.
Ondanks het streven naar produktievergroting slagen veel bedrijven er niet in de
werkgelegenheid op peil te houden. Bovendien kan er tijdelijk een arbeidsoverschot op het bedrijf aanwezig zijn gedurende de periode dat de bedrijfsopvolger
volledig beschikbaar is. Het is in de meeste bedrijfstakken meestal onmogelijk om
gedurende zo'n periode de produktie zodanig uit te breiden, dat een tekort aan
werkgelegenheid vermeden kan worden.
Een bijzonder aspect van de werkgelegenheid in de agrarische bedrijfstak is ook
dat er op veel bedrijven wel voldoende werk is, maar dit werk levert strikt genomen geen voldoende, redelijk geachte, beloning op. De produktieomstandigheden,
in het bijzonder de bedrijfsgrootte, laten de toepassing van arbeidbesparende produktiemethoden namelijk niet toe. Hierdoor blijft de arbeidsproduktiviteit relatief
laag, ook ten opzichte van andere, grotere agrarische bedrijven.
Een ander kenmerk van de land- en tuinbouw is dat ondernemers en/of meewerkende gezinsleden er vaak bewust voor kiezen in de land- of tuinbouw te blijven.
Zij achten de op zich lage beloning toch wel voldoende of zij accepteren gedurende kortere of langere tijd een onvoldoende, niet bevredigende beloning. Dit vanwege de aantrekkelijkheid van het beroep (zelfstandigheid, leefwijze) of vanwege
het ontbreken van bevredigende alternatieve werkgelegenheid. Ook dit betekent
dat een daling van derelatieve inkomenspositie op korte termijn niet of nauwelijks
tot uiting komt in een versterkte vermindering van het aantal arbeidskrachten (LEI,
1979:16-17).
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4.2Arbeidsproduktiviteit
4.2.1 Deontwikkeling indeafgelopenperiode
Deverminderingvanhetaantalarbeidskrachten,metnamemeewerkendezoonsen
niet-gezinsarbeidskrachten, endetoeneming vandeproduktie brachteneensterke
stijging van de produktie-omvang per arbeidskracht met zich mee. Dit behoeft
echternogniettebetekenendatdeverborgen werkloosheid verdwenenis.
In de afgelopen jaren nam namelijk ook de bewerkingscapaciteit per arbeidskracht onder invloed van mechanisatie, automatisering en invoering van andere
arbeidsbesparende methodenentechniekenvoortdurendtoe.Diteneentoeneming
van deproduktiviteit van grond, gewasen dierbewerkstelligden een aanzienlijke
stijging vandepotentiële arbeidsproduktiviteit. Erwarendusvoortdurend minder
arbeidskrachten in de land- en tuinbouw nodig om te voldoen aan de vraagnaar
voedsel en grondstoffen. De gestegen potentiële arbeidsproduktiviteit kon echter
onvoldoendewordengerealiseerddoordebedrijfsgroottestractuur. Dezewasreeds
omstreeks 1950zeerongunstig. Sindsdien werden debedrijven weliswaar groter,
maar door de steeds voortschrijdende groei van de bewerkingscapaciteit per arbeidskracht werden ook grotere bedrijven te klein voor een lonende aanwending
vandebeschikbare arbeidopdeze bedrijven.
De daling van het arbeidsvolume verliep vergeleken met de stijging van de
produktieen vandebewerkingscapaciteit per arbeidskracht in eente laagtempo.
Hetgevolgvanditalleswasdatereendiscrepantiebleefbestaantussenhetaantal
aanwezigearbeidskrachten endewerkgelegenheid.
Bij de ontwikkeling van de produktieomvang per volwaardige arbeidskracht
(VAK) moet nog worden bedacht dat in het algemeen het aantal arbeidsuren per
arbeidskracht in de loop der jaren is gedaald, anders zou de verborgen werkloosheid nog groter zijn geweest. Deze daling heeft zich zowel voorgedaan bij
ondernemersenoverigegezinsleden alsbijdewerknemers.Hierbij isevenwelhet
aantal arbeidsuren van ondernemers steeds aanmerkelijk boven dat van werknemers in de land- en tuinbouw volgens de CAOgebleven. De enige uitzondering
werd tijdelijk gevormd door de ondernemers in de akkerbouw, die in de jaren
vijftig noggeen 1.000 uurperjaarhandenarbeid verrichtten,omdat zij zichvoornamelijkmetdebedrijfsleiding bezighieldenendieurenwerdennietgeregistreerd.
Omstreeks 1975 werkte een ondernemer in de veehouderij gemiddeld 2.800 à
3.000uurperjaarendeondernemerindeakker-entuinbouw 2.100à2.400uur.
Daarna zijn deze arbeidstijden geleidelijk korter geworden, vooral op de melkveebedrijven onder invloed van de inkrimping van de melkveestapel als gevolg
vandemelkcontingentering. Opveehouderijbedrijven werkt deondernemerthans
gemiddeld 2.300à2.500uurenopdeakker-entuinbouwbedrijven 2.000à2.300
uurperjaar.
4.2.2 Dehuidige situatie
OmtekunnenbeoordelenofdeNederlandseland-entuinbouwbedrijven thansvan
voldoendeomvangzijnomdeaanwezigearbeidskrachten voldoendewerkgelegen197

heid te bieden moet gebruik worden gemaakt van een maatstaf. Zo'n maatstaf is
beschikbaar in de vorm van een kengetal dat momenteel in de LEI- boekhouding
wordt gebruikt om de grens aan te geven tussen de bedrijven die net wel en de
bedrijven die net niet in staat zijn aan één volwaardige arbeidskracht produktieve
werkgelegenheid te bieden. Deze grens ligt bij 158 standaardbedrijfseenheden'.
Een bedrijf met een dergelijke omvang biedt dus de mogelijkheid om een bevredigende arbeidsproduktiviteit per volwaardige arbeidskracht te bereiken en
daarmee voldoende werkgelegenheid voor deze arbeidskracht.
Het gaat hier echter wel om een globale maatstaf die met enige voorzichtigheid
moet worden gehanteerd. Uit de bedrijfsuitkomstenstatistiek blijkt namelijk dat
deze maatstaf niet in alle bedrijfstakken gelijk is en soms nogal van dit kengetal
afwijkt. Ook binnen de bedrijfstakken zijn er verschillen tussen de bedrijven in
inkomen per sbe.
Bovendien gaat het waarschijnlijk op veel bedrijven om een betrekkelijk klein
arbeidsoverschot dat in feite door debetreffende arbeidskrachten niet alseen tekort
aan werkgelegenheid wordt gevoeld. Dit te meer daar een aantal agrariërs, zeker
bij afwezigheid van alternatieve mogelijkheden best tevreden kan zijn met hun
inkomen uit het bedrijf, ook al voldoet dit niet aan de eis van produktieve of
lonende werkgelegenheid. Het betreft hier vooral wat oudere bedrijfshoofden die
in een aantal gevallen nog een aanvullend inkomen hebben uit de sociale voorzieningen.
Ongeveer 45% van de hoofdberoepsbedrijven blijkt een produktieomvang van
minder dan 158 sbe te hebben. Volgens de genoemde maatstaf zouden deze bedrijven zelfs te klein zijn om alleen de ondernemer voldoende werkgelegenheid te
verschaffen. Opde meeste bedrijven zijn evenwel ook nog meewerkende gezinsleden aanwezig, zodat het arbeidsaanbod veelal op rond 1,2 à 1,3 VAK ligt.Ook op
grotere bedrijven kan er dus een arbeidsoverschot bestaan. Dit blijkt indien uitgegaan wordt van de werkelijke arbeidsbezetting inrelatie tot de produktieomvang
per bedrijf.
Ongeveer 70% van alle hoofdberoepsbedrijven blijft onder de maatstaf van 158
sbeper VAK (tabel 4).Erisevenwel een flinke spreiding.Gemiddeld isde situatie
inde glastuinbouw het gunstigst met 37%van de bedrijven dieonvoldoende werkgelegenheid bieden aan de aanwezige arbeidskrachten. Onder het gemiddelde blijven ook de akkerbouwbedrijven en de intensieve veehouderijbedrijven, waarvan
ruim 60% een te kleine produktieomvang per VAK heeft.
De situatie in de akkerbouw wordt daarmee te gunstig voorgesteld, gezien de
thans geldende prijsverhoudingen. Hethogepercentage bij de overige veehouderijbedrijven kan worden verklaard door het grote aantal oudere ondernemers zonder
opvolger op doorgaans kleine bedrijven.
' Een sbeis een eenheid waarin deeconomische omvang vaneen agrarisch bedrijf en vande
afzonderlijke produktierichtingen binneneenbedrijf wordtuitgedrukt.Hetvertegenwoordigteen
gestandaardiseerdbedragaantoegevoegdewaarde,berekendineenbasisperiodebijeendoelmatigebedrijfsvoering enondernormaleomstandigheden.
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Tabel 4 Aantal hoofdberoepsbedrijven per bedrijfstype dat niet voldoet aan de maatstaf van
minimaal 158 sbe per VAK in 1987
Bedrijfstype

Aantal
bedrijven

Waarvan niet aan de
maatstaf voldoet
aantal

Akkerbouw
Opengrondstuinbouw
Glastuinbouw
Melkveehouderij
Intensieve veehouderij
Overige veehouderij
Gecombineerde bedrijven
Alle bedrijven

percentage

13.800
12.500
10.100
43.000
12.000
10.900
4.500

8.700
9.100
3.700
32.900
7.500
9.700
3.700

63
73
37
77
62
89
82

106.800

75.300

71

Bron: Landbouwtelling CBS; bewerking LEI.

Rekening houdend met het globale karakter van de maatstaf kan toch deconclusiewordengetrokkendatondanksdeuittochtvanveelagrarischearbeidskrachten en minder toetreding sinds 1950en ondanks degerealiseerde bedrijfsvergroting,er op veel bedrijven nog onvoldoende werkgelegenheid is voor de opdeze
bedrijven werkzamearbeidskrachten c.q.ernogteveelarbeidopdezebedrijven is
omdehuidigeproduktievoorttebrengen.
5. Toekomstige ontwikkeling van agrarische beroepsbevolking en werkgelegenheid
5.1 Agrarischeproduktie
De ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking en werkgelegenheid hangt
onder meer samen met de aard en omvang van de agrarische produktie in de
komendejaren. Metuitzondering vandeglastuinbouw lijken erweinig mogelijkheden te zijn om de afzet van agrarische produkten aanmerkelijk uit te breiden
(Douwe.a.,1987).
Milieufactoren kunnen daarentegen bijdeproduktieeensteedsgrotererolgaan
spelenendeconsumentisintoenemendemategeïnteresseerd in "veilig"voedsel.
Dezeontwikkelingleidtwaarschijnlijk toteenietslagerefysieke produktieperha,
waardoor- demogelijke groeiindetuinbouwinaanmerkinggenomen- detotale
land-entuinbouwproduktie weinig of geengroeimeerzal vertonen.Per bedrijfstypekunnenerevenwelverschillenoptreden.
In de melkveehouderij is de veestapel door de quotaregeling reeds drastisch
verminderd. Aangenomen mag worden dat deze regeling voorlopig zal blijven
bestaan. Het huidige tempo van beëindiging van de melkveehouderij op overwegend kleinere bedrijven blijft waarschijnlijk gehandhaafd. Een deel van deze
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bedrijven zonder melkvee wordt echter niet direct beëindigd, maar verandert van
bedrijfsopzet, zodat ze statistisch overgaan naar een ander bedrijfstype, zoals
"overige veehouderij".
Door de voortgaande produktiestijging per koe neemt de melkveestapel verder
af en wordt het graslandgebruik extensiever, hoewel er iets meer vee voor de
rundvleesproduktie zal worden aangehouden.
Inde akkerbouw envollegrondsgroenteteelt speelt demilieuproblematiek (onder
andere beperking van chemische bestrijdingsmiddelen) een groterol,waardoor een
zekere extensivering of verschuiving van deproduktie zalplaatshebben. Hier komt
nog bij dat de bedrijfsuitkomsten structureel slecht zijn op de akkerbouwbedrijven
in de Veenkoloniën en het Noordelijk kleigebied en op de vollegrondsgroentebedrijven in het gehele land. De bedrijfsbeëindiging ondergaat daardoor in deze
sector wellicht een versnelling doordat potentiële opvolgers afzien van bedrijfsoverneming en bedrijfshoofden van beroep veranderen.
Ook in de intensieve veehouderij spelen de milieufactoren een grote rol. Hogere
kosten zullen op diverse bedrijven de inkomenspositie dermate aantasten, dat er
een versnelde bedrijfsbeëindiging op gaat treden. Een groot deel van de produktie
van de op te heffen bedrijven wordt dan door anderen overgenomen.
De glastuinbouw krijgt ook te maken met extra lasten als gevolg van de beperking van chemische bestrijdingsmiddelen en andere milieubeschermende maatregelen, maar in deze sector zijn wellicht mogelijkheden een deel van de extra
kosten in de prijs door te berekenen vanwege de sterke concurrentiepositie. Door
de gunstige vraagontwikkeling kan de produktie zelfs nog verder worden uitgebreid, hoewel het groeitempo trager zal zijn dan in het recente verleden.
5.2 Produktieomvangper arbeidskracht
Door de voortschrijdende technische en technologische ontwikkeling zal de produktieomvang per arbeidskracht nog verder kunnen toenemen. De automatisering
heeft reeds geleid tot tamelijk ingrijpende effecten op de beheersbaarheid van en
de controle op het produktieproces. De grotere controleerbaarheid van het produktieproces biedt wellicht zelfs demogelijkheid tot specialisatie van taken binnen het
bedrijf. Deze ontwikkelingen doen zich vooral voor in de glastuinbouw en in de
intensieve veehouderij en indetoekomst wellicht ook inde melkveehouderij (melkrobot). Genoemde ontwikkelingen werken schaalvergroting in de hand, waardoor
de produktieomvang per arbeidskracht nog verder kan worden vergroot.
Er is echter ook sprake van tegengestelde effecten. Beperkingen op het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen leiden bijvoorbeeld tot meer mechanische onkruidbestrijding, welke meer arbeidstijd vraagt. Omdat eerstgenoemde ontwikkelingen sterker lijken te zijn dan de tegengestelde effecten, moet worden aangenomen dat per saldo de optimale produktieomvang (dat wil zeggen bij volledige
toepassing van de technische mogelijkheden en dus bij realisering van depotentiële arbeidsproduktiviteit) per arbeidskracht blijft toenemen, maar wellicht in een
langzamer tempo dan in het verleden het geval is geweest.
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5.3 Werkgelegenheid
Een stagnerende produktie in de meeste produktierichtingenen nieuwe mogelijkheden om de produktieomvang per arbeidskracht verder op te voeren hebben tot
gevolg dat de werkgelegenheid in land- en tuinbouw een dalende tendens zal
blijven vertonen.
Er is reeds opgemerkt dat alleen voor de glastuinbouw nog perspectieven opdoemen vooruitbreiding vandetotaleproduktieomvang. Voordeoverigeproduktierichtingen betekent dit dat op individuele bedrijven een verhoging van deproduktieomvang per arbeidskracht bij een stagnerende landelijke produktie alleen
kan worden gerealiseerd door het onttrekken van produktiecapaciteit en werkgelegenheidaananderebedrijven.Inditkaderishettempovan bedrijfsbeëindiging
van belang, omdat de produktiecapaciteit van opgeheven bedrijven door andere
bedrijven kanwordenovergenomen. Inderegel worden slechts kleinere bedrijven
opgeheven van ondernemers zonder opvolger, waarvan de produktie door andere
bedrijven wordt overgenomen, die vervolgens de arbeidsbezetting niet of slechts
weinig uit behoeven te breiden. Bedrijfsvergroting biedt derhalve mogelijkheden
om door uitbreiding van de produktieomvang per arbeidskracht, onder meerdoor
investeringen in arbeidsbesparende produktiemethoden en -technieken, deproduktieve werkgelegenheid tevergroten.
Het hangt van de aangeboden produktiecapaciteit af in hoeverre de mogelijkheden tot verhoging van de produktieomvang per arbeidskracht door de overnemende bedrijven kunnen worden benut, waardoor een beter evenwicht tussen
werkgelegenheid enarbeidsbezetting wordtverkregen.Overigens verbeterthetgemiddelde evenwicht in een produktietak natuurlijk ook door de opheffing van
bedrijven met een te kleine werkgelegenheid voor de daar aanwezige arbeidskrachten.
Naastbedrijfsbeëindiging inhetkadervandegeneratiewisseling zalbeëindiging
in de naaste toekomst waarschijnlijk in toenemende mate in een eerder stadium
plaatshebben wegens financiële problemen, die het gevolg zijn van extra lasten
voor de afzet van mestoverschotten, beperking van ammoniakemissie, beperking
vanhet gebruik vanchemische bestrijdingsmiddelen, voortzetting vanhet huidige
markt-enprijsbeleid etc. Het is evenwel niet altijd noodzakelijk het bedrijf direct
volledig te beëindigen. Inbeperkte omvang kanhet bedrijf wordenvoortgezet als
part-time bedrijf of als full-time bedrijf met gebruikmaking van overheidsregelingen, zoals de IOAZ-enAAW-regeling.
5.4Opvolgingssituatie
Inzicht in het aantal bedrijfsopvolgers maakt het mogelijk om te schatten hoeveel
bedrijven er in de toekomst opgeheven zullen worden wegens het ontbreken van
een opvolger en hoe tot op zekere hoogte de verdere ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking zalzijn.
In 1980 kwamen er op elke honderd hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder 36 opvolgers voor, meestal zoons die toen van plan
waren het bedrijf overte nemen. Daarna is dit aantal voortdurend gestegen tot 46
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Tabel 5Aantal hoofdberoepsbedrijven en opvolgers naar bedrijfsomvang in 1988
Bedrijfsomvang (sbe)

Tot 70
70-110
110-150
150-190
190-250
250-350
350 en meer
Totaal

Aantal
hoofdberoepsbedrijven

Aantal
bedrijven
met bedrijfshoofd van 50
jaar en ouder

Waarvan
met
opvolger

Opvolgingspercentage

19.200
12.800
13.800
14.100
17.300
14.300
12.400

14.600
8.100
7.400
6.900
8.000
6.500
5.000

2.160
2.240
3.380
4.100
5.620
4.920
3.850

15
28
45
60
70
76
77

103.900

56.500

26.270

46

Bron:Berekend uitCBS-landbouwtellingen.

in 1988. Deze stijging is het gevolg van een vermindering van het aantal kleine
bedrijven zonder opvolger en een toenemingvan het aantal grotere bedrijven met
een opvolger.
Het percentage opvolgers is hoger naarmate de bedrijven groter zijn (tabel 5).
Ook in detoekomst zullen dus voornamelijk kleinere bedrijven worden opgeheven
wegens het ontbreken van een opvolger. Detoename van hetpercentage opvolgers
betekent verder dathet tempo van bedrijfsbeëindiging eerder af- dan toe zal nemen
ten opzichte van de afgelopen jaren.
Er zijn echter redenen om aan te nemen dat er in de toekomst wellicht iets
minder bedrijven zullen worden overgenomen dan volgens ervaring uit het verleden uit het opvolgingspercentage zou kunnen worden afgeleid. Indeeerste plaats
kunnen de vooruitzichten van een lagere rentabiliteit als gevolg van maatregelen
op het gebied van milieubescherming en natuurbehoud en als gevolg van het
gevoerde markt- en prijsbeleid potentiële opvolgers afschrikken, vooral als de
bedrijfsomvang niet al te groot is.In de tweede plaats worden de financiële drempels om een bedrijf over te nemen steeds hoger. Hierbij moet niet zozeer gedacht
worden aan de kosten voor het overnemen van melkquota en in de toekomst
wellicht ook van mestquota. Deze overname wordt immers in de praktijk veelal
opgelost binnen maatschapsverband, waarbij in de regel de quota niet worden
gewaardeerd, mits deze niet binnen een bepaalde tijd door de opvolger worden
verkocht. Eerder moet gedacht worden aan de noodzaak extra quota aan te kopen
om de omvang van het bedrijf te laten meegroeien met de mogelijkheden om de
omvang per arbeidskracht te vergroten. Overigens zou ook een zakelijker opstelling van andere gezinsleden de overneming inmaatschapsverband kunnen bemoeilijken.
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In plaats van afzien van bedrijfsovername om genoemde redenen zou ook het
besluit genomen kunnen worden het bedrijf over te nemen als part-time bedrijf.
Het isechteropditmoment nogmoeilijk om te schatten of dergelijke bedrijfsovernames in de toekomst zullen toenemen.
5.5 Agrarische beroepsbevolking
Als gevolg van de dalende werkgelegenheid, die hiervoor al werd omschreven, zal
de agrarische beroepsbevolking verder moeten afnemen, teneinde de produktieomvang per arbeidskracht te kunnen handhaven of vergroten.
Uit de opvolgingssituatie kan worden afgeleid dat vooral kleinere bedrijven van
oudere ondernemers zonder opvolger zullen worden opgeheven. Dit betekent dat
voornamelijk bedrijfshoofden en meewerkende echtgenotes in aantal zullen verminderen. Bovendien zal dit voornamelijk in de landbouw en de opengrondstuinbouw plaatshebben en inveel mindere mate indeglastuinbouw. Indejaren tachtig
is het aantal mannelijke bedrijfshoofden en meewerkende echtgenotes met 4.000
verminderd. In de jaren negentig mag een iets sterkere vermindering van deze
categorieën arbeidskrachten worden verwacht.
Het aantal meewerkende zoons en dochters zal waarschijnlijk aanvankelijk weinig verandering ondergaan. In een later stadium is een vermindering echter niet
uitgesloten. Het aantal niet-gezinsarbeidskrachten zal daarentegen nog een geringe
verdere groei te zien geven, voornamelijk in de glastuinbouw.
Deze ontwikkeling betekent dat het aandeel van de gezinsarbeid in het totale
arbeidsvolume zaldalen van ongeveer 85% indejaren zeventig en 80%indejaren
tachtig tot 70 à 75% in de komende tien jaren. Het betekent verder dat op de
landbouwbedrijven het gezinsbedrijf nog wel overheersend zal blijven, maar dat
dit op de tuinbouwbedrijven in steedsmindere mate het geval zal zijn.
5.6 Gezinsbedrijven
Het gezinsbedrijf wordt gekenmerkt als een bedrijf waarop het gezinshoofd als
ondernemer alle beslissingen neemt, een groot deel van het risicodragende vermogen verschaft en eveneens een groot deel van de benodigde arbeid levert (Spielings enZachariasse, 1981).In verband met de continuïteit vanhet bedrijf dient de
werkgelegenheid dermate groot te zijn, dat de geleverde gezinsarbeid op een doelmatige manier kan worden benut en een bevredigend inkomen oplevert.
Voor de toekomst komt hier nog bij dat vanwege de krimpende marges hogere
eisen gesteld worden aan het vakmanschap en de ondernemerskwaliteiten van de
ondernemer om binnen het kader van de geldende voorwaarden (markt, milieu,
natuur en landschap) de bedrijfsvoering te optimaliseren. Niet alleen zal de ondernemer een uitstekende kennis van het produktieproces moeten hebben (vakmanschap), maar ook zal hij moeten beschikken over een goed inzicht in de politieke
besluitvorming, in het functioneren van de markteconomie, in het financieel beheer, in de eigen doelstellingen, normen en waarden, moet hij creatief kunnen
denken en zal hij moeten beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Ondernemers op gezinsbedrijven dienen over zulke eigenschappen te
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beschikken om zich voortdurend aan de veranderende omstandigheden aan te passen.Zij kunnen zodoende een goedeinkomenspositie verwerven omde continuïteit
veilig te stellen en de bedrijfsomvang met het oog op de werkgelegenheid mee te
laten groeien met de ontwikkeling van de - potentiële - arbeidsproduktiviteit.
Maar ook al beschikken de ondernemers over al deze capaciteiten, dan nog zal de
bedrijfsomvang in de uitgangspositie mede bepalend zijn voor de continuïteitsmogelijkheden van het individuele bedrijf.
De schaalvoordelen van grotere bedrijven kunnen de ondernemers van gezinsbedrijven weliswaar onvolledig benutten, maar anderzijds blijken zij bij uitstek
geschikt om vaak sterk fluctuerende marges in hun risicodragende ondernemersgezinnen op te vangen. Voor zeer grootschalige anoniem gefinancierde landbouwbedrijven lijken vanwege de vermoedelijk krap blijvende marges en lage uitbetalingscapaciteit van de produktiefactoren ook in de toekomst weinig perspectieven
te bestaan.
Alleen in de glastuinbouw en later, na invoering van de melkrobot, wellicht ook
in de melkveehouderij zal waarschijnlijk de nu reeds zichtbare ontwikkeling naar
zeer moderne, grootschalige meer-ondernemers- c.q. meer-gezinsbedrijven worden
voortgezet.
Op deze manier blijft de land- en tuinbouw derhalve onderweg naar grootschaliger structuren met voor veel bedrijven nog onvolledige benutting van de
schaaleffecten (Zachariasse, 1990).
5.7 Deeltijdbedrijven
Op een aantal land- en tuinbouwbedrijven verricht het bedrijfshoofd werkzaamheden buiten het bedrijf. In 1989waren 28.340 bedrijfshoofden (exclusief rustende
agrariërs) tot de deeltijdagrariërs te rekenen tegen 27.790 in 1980. Hun aantal is
dus tamelijk stabiel gebleven.
Ongeveer een vierde van hen is grotendeels afhankelijk van het agrarisch inkomen. Hetbetreft hierbedrijfshoofden met een nevenberoep buiten hun bedrijf. Hun
bedrijven namen in 1989 3,7% van de totale produktiecapaciteit en 4,0% van de
oppervlakte cultuurgrond inbeslag.De grond wordt nagenoeg even intensief benut
als op de full-time bedrijven.
In een aantal gevallen zullen de nevenwerkzaamheden van het bedrijfshoofd
noodzakelijk zijn, omdat het bedrijf onvoldoende werkgelegenheid biedt. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van circa 12ha en bedrijfsomvang van 125 sbe wijzen hierop. In het algemeen bieden deze bedrijven werk aan ruim drie vierde
volwaardige arbeidskracht.
De bedrijven van deeltijdagrariërs wier inkomen vooral afhankelijk is van de
activiteiten in hun hoofdberoep buiten het bedrijf worden tamelijk extensief benut
en zijn bovendien erg klein. In 1989bedroeg hun aandeel in detotale produktiecapaciteit 3,7% en in de oppervlakte cultuurgrond 6,6%.
Ook deze bedrijven kunnen van betekenis zijn voor de werkgelegenheid van de
betreffende bedrijfshoofden. In een aantal gevallen kan het inkomen uit het hoofdberoep onbevredigend zijn zodat het aanvullend inkomen uit het bedrijf niet kan
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worden gemist. Ook hier zou de combinatie van beroepen kunnen zorgen voor
lonendewerkgelegenheid.
Het is niet ondenkbaar dat het aantal deeltijdagrariërs, zowel met een nietagrarischnevenberoep alsmeteenhoofdberoep buitenhetbedrijf, indetoekomst
een lichte stijging zal vertonen. In het voorgaande is reeds een aantal redenen
daartoeopgesomd.Vooralindeakkerbouwenindeintensieveveehouderijzoudit
hethetgevalkunnen zijn.
Bepaaldeakkerbouwerszoudenalsgevolgvandelageprijzen voorhunProduktenendemilieuproblematiek kunnenbesluiten hetbedrijf voorttezetten alsparttimebedrijf metextensievegewassen.Hetiszelfsmogelijk datditnietalleenzeer
kleine bedrijven zal betreffen, maar ook modern gevoerdegrootschaliger akkerbouwbedrijven met inschakeling van loonwerkers. Bij de intensieve veehouderij
zoudemestproblematiekkunnenleidentotmeernevenbedrijven, omdathetbedrijf
ingekrompen moetwordenwegensdegrotemestoverschotten.
Er is echter weinig aanleiding om aan te nemen dat het aandeel van part-time
bedrijven in detotale agrarische produktieomvang sterk zal stijgen, tenzij ereen
drastische verandering indehuidige situatiezoukomenalsgevolgvansterkaangescherpt beleid(marktgericht prijsbeleid, milieuproblematiek).
5.8 Conclusies
Hetprocesvanaanpassingtussen arbeidskrachten enwerkgelegenheid inland-en
tuinbouw is nog lang niet voltooid. Wel is het karakter hiervan veranderd.Aanvankelijk werdvooralgestreefd naarmeerevenwicht doorhetlatenafvloeien van
niet-gezinsarbeidskrachten en meewerkende zoons. Daarna verliep het aanpassingsprocesvoorallangsdewegvanbedrijfsvergroting enerzijds en bedrijfsbeëindiging anderzijds. Veel bedrijven hadden geen opvolger en worden opgeheven,
maar door de ongunstige bedrijfsgroottestructuur is op veel bedrijven nog steeds
sprakevaneentekleineproduktiecapaciteit perarbeidskracht.
Ookindetoekomst zaldeverminderingvanhetaantalarbeidskrachten telangzaam gaan om alle overblijvende arbeidskrachten voldoende werkgelegenheid te
verschaffen, vooral doordat debedrijfsgroottestructuur teongunstig blijft. Hetarbeidsvolume lijkt weliswaar weer sneller te gaan afnemen dan 0,7% in dejaren
tachtig, maar meer dan 1,5% à 2% lijkt vooralsnog onbereikbaar. De sterkere
afneming komt vooral doordat meer bedrijfshoofden enechtgenotes op bedrijven
meteentekleineproduktieomvang zullen stoppen. Eenlangzamevergrijzing van
deagrarischeberoepsbevolkingendekrimpendemargesvoorlandbouwprodukten
kunnen alsachterliggendeoorzakenhiervangezienworden.
Verderdraagtookdetoetredingvanopvolgersoptekleinebedrijven bijtoteen
voortdurende onevenwichtige verhouding tussen arbeidskrachten en werkgelegenheid.In 1988wasbijvoorbeeld eenopvolger aanwezigop25%vanallebedrijven
meteenbedrijfshoofd van50jaarenouderenmeteenbedrijfsomvang vanminder
dan 150sbe(tabel5).
Onvoldoende uittreding en een te grote toetreding betekenen dat vooral in de
landbouw en de opengrondstuinbouw het gezinsbedrijf zal blijven overheersen.
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Lang niet alle gezinsbedrijven zullen echter een voldoende produktieomvang kunnen bereiken.
Voor zover de gezinsbedrijven wel van voldoende omvang zijn, mag het voortbestaan daarvan allerminst als een ongunstige situatie worden gezien, mits de
ondernemer flexibel genoeg is om steeds te reageren op de veranderende omstandigheden. Om een aanpassing van arbeidskrachten en werkgelegenheid te bewerkstelligen, alsmede de mogelijkheden voor de overblijvende bedrijven te vergroten, zou het overheidsbeleid dus gericht moeten blijven op het bevorderen van
een gunstige ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur, vooral door bedrijfsbeëindigingsregelingen voor ondernemers op te kleine bedrijven. Verder zou aandacht besteed moeten worden aan het opheffen van knelpunten bij de overname
van bedrijven van voldoende omvang. Ook de begeleiding van ondernemers bij
een eventuele beroepsverandering moet worden bevorderd, bijvoorbeeld door
middel van omscholingsregelingen. Tenslotte is ondanks de sterke vermindering
van het aantal jongeren dat in de land- en tuinbouw gaat werken, beroepskeuzevoorlichting en begeleiding voor dezejongeren van belang.
Een uitbreiding van de werkgelegenheid door de omschakeling op geïntegreerde
produktiemethoden, de grotere produktie van biologisch-dynamische en ecologische produkten, de grotere zorg voor natuur en landschap etc. lijkt betrekkelijk
weinig betekenis te hebben voor het arbeidsvolume. Veel van deze extra werkzaamheden kunnen namelijk met de bestaande arbeidscapaciteit worden opgevangen, afgezien van enkele werkzaamheden in piekperioden.
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EPILOOG

1.Inleiding
Landbouweneconomiezijneenboeiendtweetal.Indeontwikkelingvandevolkshuishouding zijn erfasen geweestwaardetotaleeconomienauwelijks groterwas
dan de agrarische sector, met inbegrip van de visserij. Economen hebben niet
alleenveelvanhunbegrippenapparaat indelandbouwontwikkeld,maarsommige
grondleggers van de economie (de fysiocraten) hingen ook de stelling aan dat
alleen de landbouw produktief kan zijn. Hoewel aan deze draagvlaktheorie geen
betekenis meer wordt toegekend, wordt landbouw door velen toch als een bijzondere,wellicht zelfs meer fundamentele vorm van produceren gezien.Sommigen zien de boerenstand bovendien als een klasse die de moraal hoog houdt
(Kromka, 1989). In ieder geval blijkt er een zekere maatschappelijke consensus
over te bestaan, dieook in het overheidsbeleid tot uiting komt, dat de agrarische
sectoreenwezenlijk andereproblematiekkentdanbijvoorbeeld dedetailhandelof
deautoindustrie.
Veeleconomische theorie wordt nog immer geïllustreerd door voorbeelden uit
deagrarischesector:demarktmetvolledigemededinging,devarkenscyclus,effectenvanregulering vanmarkten zijn maarenkelevoorbeelden. Tochhebbenlandbouweconomentegelijkmethetminderbelangrijkwordenvandeagrarischesector
steeds meer argumenten aangedragen waaromjuist de landbouw zich niet inhet
keurslijf van de economische theorie laat passen: de natuurgebondenheid dietot
eenonbeheersbaarproduktieprocesleidt,degrondgebondenheid,hetkleinegezinsbedrijf endedaaruitvoortvloeiendemarginalisering zijn erenkelevan.
Datroept devraag opin hoeverre economie en landbouw een boeiend tweetal
blijven.Indezeepiloogzalopenkeleaspectenvandesamenhangtussenlandbouw
eneconomiewordeningegaan,waarbijdebeschouwingenenanalysesoverwegend
gerelateerd zullen worden aan de feitelijke ontwikkelingen in de periode 19401990enmogelijke ontwikkelingen indetoekomst.
Indeafgelopen vijftig jaarishetaandeelvandeagrarischesectorindeWesteuropese volkshuishouding gestadig afgenomen. Ook in Nederland is dat bij een
overigens sterktoegenomen produktieenexport,hetgevalgeweest. Tegelijkertijd
verandert de landbouw van positie en verschijnings- en exploitatievorm. Kernbegrippendiedezeveranderingen illustreren zijn devermaatschappelijking vande
landbouw - dit is de integratie in de (inter-)nationale samenleving - en de verwetenschappelijking van het agrarische bedrijfs- en produktketenbeheer. Welke
krachtenbepalennudezeontwikkelingen?Watzijndegevolgenvoordeplaatsvan
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delandbouw alsbestaansbron indekomendejaren? Wat betekent hetvoor omvang
en inkomensniveau van de agrarische bevolking en hoeontwikkelt zichde bijdrage
van de landbouw aan de algemene welvaart? En wat zijn de gevolgen voor de
andere functies die de land- en tuinbouw naast die van voedselproducent moet
vervullen?
Dit zijn de vragen die in deze Epiloog aan de orde worden gesteld aan de hand
van de bijdragen die in dit boek zijn gebundeld. Een dergelijke behandeling behoeft een theoretische denklijn. Daartoe wordt aangesloten bij de neo-klassieke
economische theorie, waarin door een marginale nutsafweging door de diverse
sectoren een evenwicht van vraag en aanbod van produkten en produktiemiddelen
totstandkomt. Oprelevanteplaatsen zal aandacht gegeven worden aan anderetheorieën.
2. Groeiende welvaart
Gesteld wordt wel dat de Westerse samenleving het agrarische en industriële tijdperk achter zich laat en het ecologische tijdperk binnentreedt waarin zich een
zogenaamde evenwichtseconomie zal dienen te ontwikkelen. De evenwichtseconomie impliceert overigens geen nulgroeibenadering maar veronderstelt een koers
waarmee tegelijkertijd en evenwichtig wordt voorzien in de essentialia van het
agrarische tijdperk, namelijk het voorzien indeprimaire voedingsbehoeften van de
mens,het industriële tijdperk, namelijk de instandhouding en ontwikkeling van het
sociaal systeem (waaronder arbeidsverdeling) en hetecologische tijdperk, namelijk
voortzetting in een intelligente economie van echte samenwerking met natuur en
milieu (De Ridder, 1988).Een dergelijke ontwikkeling zou een nieuwe fase zijn in
de toenemende integratie van de landbouwsector in de rest van de economie en de
samenleving. Met name in de kustprovincies is deze integratie al eeuwen gaande.
In het oosten en zuiden van het land was tot in het begin van de vorige eeuw nog
sprake van subsistence-landbouwwelke nog nauwelijks voor de markt produceerde. De landbouw wordt zo produktief dat een produkten- (of wellicht beter: arbeids-)overschot ontstaat. Andere bedrijfstakken zoals de textiel- en staalindustrie
komen tot ontwikkeling, maar op de landbouw heeft dat vooralsnog maar een
beperkte invloed. Wanneer in de 19e eeuw dit proces zich doorzet, groeit de
werkgelegenheid buiten de landbouw en in het bijzonder in de steden, en ziet de
agrarische sector zich geconfronteerd met een stijgende vraag van derden naar zijn
produkten. Industrie en dienstverlening worden steeds belangrijker. Ze nemen de
rol over van motor van de economie en worden - via de toenemende welvaart en
technologische ontwikkeling - steeds bepalender voor de prijsverhoudingen in de
samenleving. Niet alleen neemt door de hiermee gepaard gaande arbeidsverdeling
en - dus - specialisatie in de maatschappij de vervlechting tussen de agrarische
sector en de rest van de economie toe, maar essentieel is ook dat de prijzen,
waaronder die voor de primaire produktiefactoren arbeid en kapitaal, steeds meer
buiten delandbouw worden bepaald. Detoenemende integratie vandelandbouw in
de samenleving leidt van tijd tot tijd en gaandeweg meer tot onevenwichtigheden
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en - daardoor - spanningen tussen de economische processen en de omgeving
waarindezeprocessenzichontwikkelen.Natuurenmilieukomenindezeventiger
en tachtiger jaren gaandeweg meer in het gedrang, hetgeen leidt tot maatschappelijke reacties op produkten en produktiewijzen. Duidelijk wordt dat natuur en
milieunognietinheteconomischafwegingsproces zijn geïntegreerd.Indelaatste
vijftig jaar wordt bovenstaand beeld duidelijk in de integratie van landbouw, samenlevingen- meerrecent- eco-systeem.
Het aandeel van de primaire agrarische sector in de economie blijft afnemen.
Bovendienwordenfuncties alsinkoop,verkoopenprodukt-enmarktontwikkeling,
die eerder door de primaire sector werden afgestoten, voor het succes van de
bedrijfstak steedsbelangrijker. Eldersindezebundelbeschrijft Strijkerhoeookde
afhankelijkheid van deexport en daarmee ook van het handelsbeleid istoegenomen.
De volkshuishouding waarvan de agrarische sector deel uitmaakt, heeft in de
afgelopen vijftig jaar een sterkeontwikkeling vandetechniek envandewelvaart
gekend.Ookindeagrarischesectorwildemendaarvanprofiteren, datwilzeggen
dat naast verbetering van de werkomstandigheden men ook de algemene koopkrachtontwikkeling wilde volgen. In een aantal bijdragen in deze bundel is uiteengezetwelkerolhet(p)referentiekader vandeindeagrarischesectorwerkzame
personendaarbij speelt.BauwensenDeVeerbeschrijven hoeintensieverecontacten tussen stad en platteland als gevolg van onder andere toenemende mobiliteit,
invloedvandemedia,verstedelijking vangrotedelenvanhetplattelandenveranderende beroepskeuze van kinderen uit agrarische gezinnen het referentiekader
hebben beïnvloed. Een boeiend voorbeeld in de visserijsector wordt door Smit
beschreven: in deRandstad (Scheveningen, Katwijk, Dmuiden)waar de aantrekkingskrachtvanandereberoepengroteris,kondearbeidslechtsinvoldoendemate
aan de visserij worden gebonden door de arbeidsbeloning voor een deel onafhankelijk vandeopbrengstendaarmeeminderrisicovoltemaken.Inde afgelegen
visserijgemeenschappen daarentegen wistdemaatschapzichtotnutoetehandhaven.
Deeconomische groei ineenkrappearbeidsmarkt endevoortgaande integratie
van boeren, tuinders en vissers en hun gezinnen in de samenleving betekent in
economische termen dat de opportunity cost- de potentiële opbrengst van de
arbeid als die ergens anders zou worden aangewend - van de arbeid stijgt. De
stijgendeprijzen vandeproduktiefactoren en-middelenindeagrarischeproduktie
moesten worden opgevangen door hogere prijzen van de eindprodukten of door
verbetering van de produktiviteit en met name van de arbeidsproduktiviteit. De
"invisible hand" van het marktmechanisme reguleerde dekeuze,waarbij inveel
gevalleneenstijging vandearbeidsproduktiviteit mogelijk bleek.Decentraleelementen daarbij waren de produktieomvang per man en - voor het ondernemersgezin- debenutting van deeigen produktiefactoren arbeid en kapitaal,waarmee
voordetotalerespectievelijk eigenarbeidsbezetting eenzodanigewaardedoorde
bedrijfsvoering toegevoegd moest worden dat een bevredigende koopkrachtsontwikkelingencontinueringvanhetbedrijf gerealiseerdkonworden.Detoegevoeg209

de waarde van het meest schaarse produktiemiddel, zijnde de oppervlakte voor de
grondgebonden produkties,kon worden verhoogd door intensivering en specialisatie, waardoor binnen het bedrijf getracht werd zoveel mogelijk voordelen van een
produktie op grotere schaal te realiseren. Met name in de zandgebieden met een
dominerende kleinschalige bedrijfsstructuur namen de minder c.q. niet-grondgebonden produkties van varkens en pluimvee sterk toe,daarmee de beschikbaarheid
van de meest (in kwantiteit en kwaliteit) beperkende produktiefactor omzeilend.
In de zestiger en zeventiger jaren werd het duidelijker dat de kleinschalige
bedrijfsstructuur onvoldoende ruimte bood voor alle in de land- en tuinbouw werkzame personen. De hoge lonen en dikwijls aantrekkelijker arbeidsomstandigheden
en -voorwaarden buiten de agrarische sector deden velen - soms door ontslag
gedwongen - besluiten uit de landbouw te vertrekken.
De grotere produktieomvang met een geringer aantal personen kon worden
rondgezet door sterke mechanisatie op het eigen bedrijf, door inschakeling van
loonwerkers en bedrijfsverzorgingsdiensten of door samenwerking met collega's.
Daarnaast werden in toenemende mate functies op het primaire bedrijf overgedragen aan de omringende (toeleverende, verwerkende en dienstverlenende) agribusiness, die - vooral in een later stadium - zou doorgroeien naar een beperkt
aantal grootschalige organisaties.
De belangenbehartiging van de primaire sectoren was in een eerder stadium al
hecht georganiseerd op zowel lokaal als regionaal en nationaal niveau (standsorganisaties). Na de oorlog kwamen daar de publiekrechtelijke organisaties bij (Landbouwschap en Produktschappen). Ook opprimair bedrijfsniveau was de ontwikkeling naar grotere structuren mogelijk en economisch urgent c.q. wenselijk. Met
name door de relatief trage structurele aanpassing op primair bedrijfsniveau, waar
- door hetrelatief grote aandeel van eigen arbeid en vermogen - hetbedrijf ook bij
lage beloningsniveaus voor deproduktiefactoren nog werd gecontinueerd, ontstond
gaandeweg het kenmerkende Nederlandse landbouwmodel met zijn relatief kleinschalige primaire sector en grootschalige omringende agribusiness en belangenbehartiging.
Voor een deel ging de verhoging van de produktieomvang per man oftewel de
arbeidsproduktiviteit derhalve gepaard met een vermindering van het aantal arbeidskrachten. Vooral in dejaren vijftig en zestig zochten veel landarbeiders een
werkkring buiten de landbouw (zie Douw en Van der Giessen en Spierings). Op
veel bedrijven gaven kinderen bij de beroepskeuze ook de voorkeur aan ander
emplooi. Voor een ander deel werd de verhoging van de arbeidsproduktiviteit
bereikt door middel van intensivering van de produktie en vergroting van de produktiviteit van grond en dier. Voor de vergroting van de produktie was ruimte,
deels doordat de bevolking of de consumptie per hoofd sterk groeide, maar vooral
door grotere export, waartoe in het bijzonder de totstandkoming en vergroting van
de EG in de zestiger en vooral zeventigerjaren ruimte bood (zie Strijker en Post).
De daarbij ontstane prijsverhoudingen zetten de veehouders, gesteund door een
actieve agribusiness, als producenten van melk, vlees en eieren aan tot verdere
specialisatie en schaalvergroting, daarbij de voederwinning in belangrijke mate
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overlatend aan gebieden buiten de Gemeenschap. Demogelijkheden voor deopvoering van de produktiviteit van gewas, dier en arbeid werden in ruime mate
aangedragendooronderzoekenvoorlichtingenwerdendoordeboerenentuinders
in sterke matebenut.Overigens laten DeGroot enBauwens inhun bijdrage zien
datbijditprocesookdeoverheidinconsensusmethetbedrijfsleven eenuitgebreid
programma van "duwen en trekken" ontwikkelde om deze ontwikkelingen te
bevorderen.
De verbeterde arbeidsproduktiviteit leidde ertoe dat de prijzen van de eindprodukten minder sterk hoefden te stijgen dan deprijzen vandeproduktiemiddelen. Reëel gezien daalden de consumentenprijzen. In een enkel geval, zoals bij
eieren,wasdearbeidsproduktiviteit zelfszohoogdatdeprijs vanheteindprodukt
nominaal gelijk kon blijven. Bij andere produkten daarentegen bleek verhoging
van de (arbeids)produktiviteit niet voldoende mogelijk. Indien verhoging van de
prijzen van de eindprodukten niet plaatsvindt omdat in andere landen wel tegen
lager prijzen geproduceerd kan worden, verliest de betrokken produktie aanconcurrentiekracht. Zo verdween een deel van de fruitteelt uit Nederland en omdezelfde reden van relatieve prijsverhoudingen legden de Nederlandse boeren zich
toeopdeaardappelteeltendemelkwinningennietopdegraanteeltenvoederwinning. Hetzelfde geldt voor de sterke ontwikkeling van intensieve veehouderij en
glastuinbouw, waarbij naasteengunstigEG-beleidookdegeografische positieen
logistieke mogelijkheden (Rotterdam-West-Duitsland)een belangrijke rol hebben
gespeeld(zieondermeerDroge,DeGrootenPoppe).
Alsgevolgvandezeontwikkelingkonoverhetalgemeenhetinkomenendaarmee de koopkracht per hoofd ook in de agrarische sector sterk toenemen. In de
bijdrage van Droge, De Groot en Poppe is die toename in welvaart gedocumenteerd: zegeldtvoorallesectoren,ongeachtdematevandirectebeschermingdoor
hetmarkt-enprijsbeleidenistotstandgekomendoordatboerenentuindersinhun
bedrijfsvoering sterkhebben gereageerd opdeprijssignalen zoalsdiedoorderest
vandeeconomieendoordeoverheidwerden afgegeven.
Welvaartstheoretici zullen geneigd zijn al deze veranderingen eerder als winst
dan alsverlies tebeschouwen. Bij dezepositievebalans dientechteraangetekend
te worden datelementen alsnatuur enmilieu endekosten vandeproduktieoverschotten daarbij nog onvoldoende zijn verdisconteerd. Terwijl de Nederlandse
land- en tuinbouwsector binnen de EGruimte voor uitbreiding van de produktie
vond, groeide evenwel ook deproduktie in de andere EG-landen. OpEG-niveau
namdeproduktieveel sneller toedandeEG-consumptie,waardoorrond 1980de
EG ook zelfvoorzienend werd voor de belangrijke akkerbouwprodukten granen,
suikerenvlees,zodatalleennogeentekortpositieindehoofdgroepoliënenvetten
bleef bestaan. Deze overschrijding van de grens van zelfvoorziening (Meesteren
Strijker, 1985),hadgrotegevolgenvoordeinrichting vanhetEG-landbouwbeleid
en daarmee voor de positie van de individuele producenten. De door deze overschotsituatie nog versterkte budgetproblematiek leidde ook tot verzwaring van
andereknelpunten,zowelEG-intern(Noord-Zuid Europa,uiteenlopenderegionale
ontwikkeling,milieuproblemen indeintensieve landbouwgebieden)alsEG-extern
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(derelatie met USA en de andere GATT-partners). Daaruit blijkt dathet hierboven
geschetste economische model enerzijds geleid heeft tot een groeiende welvaart,
maar dat anderzijds in toenemende mate schaduwzijden zijn te onderkennen. Dit
roept ook de vraag op of het model de werkelijkheid goed weergeeft.
3. Schaduwzijden
De conclusie uit de vorige paragraaf zou kunnen zijn dat in een agrarische sector
met rationeel handelende personen de integratie in de volkshuishouding leidt tot
meer welvaart via herallocatie van produktiemiddelen, zowel communautair en
nationaal als voor de huidige agrarische ondernemers. Het lijkt er dus op dat de
produktie van melk en tarwe in beginsel toch niet zo verschrikkelijk veel anders is
dan die van auto's.
Zo'n hypothese doet onrecht aan de verschillen. Inde agrarische sector is sprake
van een natuurlijk produktieproces dat moeilijk te beheersen is zodat onverwachts
grote schommelingen in aanbod kunnen ontstaan. Een eventuele overproduktie
wordt echter geconfronteerd met een lage prijselasticiteit van de vraag, met als
gevolg sterke schommelingen in de prijs van de produkten. Dat kan leiden tot lage
inkomens, terwijl de schommelingen de beleidsmakers en de ondernemers het
zicht op de structurele ontwikkeling ontnemen. Ook de technologische ontwikkeling draagt bij aan de uitbreiding van de produktie, welke tot prijsdruk leidt.
Essentieel is vervolgens dat de daling van het aantal arbeidskrachten, en in het
bijzonder van het aantal bedrijfshoofden, te traag verliep om een bevredigend
niveau van toegevoegde waarde en koopkracht voor ieder te bewerkstelligen. Deze
trage reactie van de factor arbeid op de teruglopende marges wordt veroorzaakt
doordelage opportunitycostvan met name de arbeid van debedrijfshoofden: door
hun binding aan de landbouw en het ontbreken van andere mogelijkheden nemen
ze genoegen met een laag inkomen. Doordat ze veelal ook nog een beloning uit het
eigen geïnvesteerde kapitaal ontvangen, en - zeker bij het ontbreken van een
opvolger- denoodzaak van hetherinvesteren van de afschrijvingen ontbreekt, kan
een ongunstige inkomenssituatie een vrijwel permanent karakter krijgen zonder dat
het bedrijf gedwongen beëindigd moet worden.
De wijze waarop en de mate waarin boeren en tuinders reageren op de veranderde economische verhoudingen lopen uiteen. Deels wordt dit verklaard door
verschillen in omstandigheden, deels door verschillen in doelstelling. De doelstelling van de boer en zijn gezin isdaarbij bovendien niet noodzakelijkerwijs die van
de winstmaximalisatie zonder meer, maar een die meer dan in andere sectoren
omschreven kan worden als winstmaximalisatie binnen een individueel bepaald
preferentiekader. Daarbij kan het instandhouden van het bedrijf een hogere preferentie hebben dan het verkrijgen van een hoger inkomen buiten de landbouw. In de
jaren vijftig en zestig werden ter verklaring van de verschillen in omstandigheden
en doelstellingen de begrippen modern-dynamisch en traditioneel cultuurpatroon
gehanteerd. Hiermee konden de toenmalige verschillen in reacties tussen boeren en gebieden - soms bevredigend worden verklaard. Later is ook meer aandacht
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gevraagdvoordepersoonlijke kwaliteiten metbetrekkingtotvakbekwaamheiden
ondernemerschap,losvansociaalstructurele en-cultureleinvloeden.
Deze veranderde verhoudingen leiden volgens sommige auteurs tot politieke
en/of commerciële afhankelijkheid. Veranderende methoden entechnieken leiden
tot een verwetenschappelijking van het boerenvak, waarbij een stijl van werken
gebaseerd op "boerenkennis" het aflegt tegen "het moderne ondernemerschap".
De technische ontwikkeling vindt daarbij zijn neerslag in het zogenaamde koploperbedrijf (VanderPloeg, 1987).Hetlandbouwbeleid isvolgensdezeauteurbij
uitstek gericht opdebevordering van ditbedrijfstype, hetgeen tenkoste gaatvan
deoverige,kleinerebedrijven.
De veranderde verhoudingen tussen grootschalige agribusiness en dienstverleningenerzijds endekleinschaligeagrarischeondernemingen anderzijds betekenen
datinzekerezinookdehandelingsvrijheid vanboerentuinderwordtingeperkt(de
zogenaamde TATE-theorie, Benvenutti en Mommaas, 1985). Er kleven dus ook
nadelenaandieveranderendeverhoudingen.
Detraagheid van het proces van herallocatie van produktiefactoren in deagrarischesectorendelageinkomensdienodigzijnomditprocesopgangtebrengenen
teversnellenvormenveelaleenrechtvaardigingvooroverheidsingrijpen. DeGroot
enBauwenslateninhunbijdrage ziendat sindsdejarendertigoverdewijzevan
ingrijpen inzekerezinconsensustussenoverheidenbedrijfsleven heeft bestaan.
Hetoverheidsingrijpen wasaanvankelijk vooral gerichtophetbeïnvloeden van
deinfrastructuur, waaronder hetkennisniveau vandeondernemers.Hoewel inde
jaren dertig het ingrijpen in de marktprijzen eveneens werd aanvaard, bleef de
achterliggendedoelstellingnadeoorlogeenzogrootmogelijkenationalewelvaart,
waartoedeafvloeiing vanarbeidbewerkstelligdmoestworden.Zolanghetdaarbij
ging om het vertrek van landarbeiders en potentiële opvolgers naar alternatieve
werkgelegenheidomzoveelmogelijk hetinkomenvandezittende bedrijfshoofden
oppeil tehouden,wasdit ingrijpen oprelatief eenvoudige wijze uit tevoerenen
nauwelijks omstreden.Eendergelijke afvloeiing werkt welvaartsvergrotend, maar
reguleertnietperdefinitiedeproduktie.Hetinstandhoudenvandeproduktiecapaciteit en de verbeterde arbeidproduktiviteit behoeven geen extensivering van het
grondgebruik tot gevolg te hebben. Wanneer in deprijzen vande eindprodukten
wordt ingegrepenomhetinkomen ineenverzadigdemarktoppeiltehoudendan
blijft de produktie-ontwikkeling op snelheid en leidt tot een groot beslag ophet
budget. Dat laatste geldt in het bijzonder wanneer de agrarische sector per saldo
exporteert, zoals de EG recentelijk heeft ervaren. Strijker wijst er elders in deze
bundel op dat in de melksector drie keer sprake is geweest van een zeer dure
overschotsituatie:eindjarenvijftig, beginjarenzeventigenbeginjarentachtig.De
eerstekeertraddetotstandkoming,endetweedekeerdeuitbreidingvandeEGals
reddende engelop.Dederdekeer waserhetzware instrument vaneenquotering
nodigomdegroeivandebudgetlastenintedammen.Ookhetfeit dateendeelvan
hetinkomen neerslaat indewaardevandemeest vasteenminst mobieleproduktiefactor, in de regel de grond of het produktierecht, maakt het ingrijpen in de
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markt er voor de overheid niet makkelijker op (Cochrane, 1979). Wanneer dan
bovendien in de andere delen van de volkshuishouding werkloosheid optreedt
zodat de afvloeiing van arbeid stagneert is niet alleen het welvaartsverhogend
effect ervan geringer, maar neemt doorgaans de druk op de inkomens in de agrarische sector toe.Droge, De Groot en Poppe concluderen in hun bijdrage dathet dan
voor de overheid moeilijk is alle beloningsaanspraken te honoreren, temeer wanneer er naast het inkomen uit het bedrijf ook uit arbeid buiten het bedrijf inkomen
is en de belasting en premiedruk voor zelfstandige agrariërs relatief gering is. In
een dergelijke context resteert ervoor de arbeid van de ondernemer en- dikwijls zijn gezinsleden al snel een beloning die lager ligt dan de beloningsaanspraken op
basis van de CAO-lonen elders.
Hoewel het marktmechanisme er dus voor kan zorgen dat de agrarische sector
meedeelt in en bijdraagt aan de welvaart, leiden de specifieke kenmerken van de
sector er toe dat dat proces in een omgeving van geringe economische groei en
verzadigde agrarische markten een pijnlijk verloop kan hebben, waarbij de inkomensuitarbeid duurzaam opeen lagerniveau liggen dan inandere sectoren.Ineen
dergelijke context lijkt overheidsingrijpen aantrekkelijk, maar een onomstreden
overdracht van inkomen te vinden tussen verschillende groepen van producenten
onderling en tussen producenten, grondeigenaren, uit de landbouw vertrekkende
gezinsleden, consumenten, belastingbetalers en derde landen, is moeilijk en wordt
ook als zodanig ervaren. Gedurig blijkt dan ook dat het niet mogelijk is om alle
producenten via de prijzen een inkomen te doen toekomen dat uit de markt haalbaar is. De laatste jaren is bovendien duidelijk geworden dat een overheidsbeleid
gericht op vergroting van het agrarisch inkomen strijdig kan zijn met het in stand
houden van natuur en milieu. De Haas wijst er in zijn bijdrage op dat zowel het
structuurbeleid als het markt- en prijsbeleid van invloed zijn op deze collectieve
goederen.
Gevolg is dat de boeren en tuinders steeds meer afhankelijk zijn geworden van
de overheid, die niet alleen de prijzen en daarmee indirect de structuur van de
sector en de te realiseren efficiency bepaalt, maar die ook beslist over de mate
waarin externe (milieu)effecten aan de producenten in rekening worden gebracht.
Daarnaast beslissen de andere onderdelen van het agribusinesscomplex over kritische succesfactoren als de marketing, de export en de technologische ontwikkeling. Hutten en Rutten laten zien dat de aard van de technologische ontwikkeling
niet autonoom bepaald is maar afhankelijk van de prijsverhoudingen in de economie,zodat ook hier deprimaire sector in hogemate afhankelijk isvan waterelders
gebeurt.
Er zijn dan ook auteurs (zie bijvoorbeeld Koning, 1982)die van mening zijn dat
de economische gang van zaken in de agrarische sector niet zozeer beschreven
moet worden met het neo-klassieke begrippenapparaat en de trage reactie van de
factor gezinsarbeid, maar dat gezien de afhankelijkheden een marxistisch getinte
analyse waarin machtsverhoudingen een belangrijke rol spelen meer op zijn plaats
is.
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4.Verklarenenvoorspellen:hetsectorniveau
Deeconomischewetenschapprobeertbovenal- zoalsinvoorgaandeparagrafen in
vogelvlucht isgeschilderd- zogoedmogelijke verklaringen tevinden.Velenzijn
in diekennis echter alleen geïnteresseerd vanwege detoepasbaarheid in situaties
waarindetoekomstbeïnvloedbaar is.Indezeparagraaf vragenweonsafinwelke
matedeontwikkelingen indeafgelopen vijftig jaardoorzullen gaanenofdusop
basisvandeopgedanelandbouweconomischekennisenkelezinvolleopmerkingen
gemaaktkunnen wordenoverdeomvangvandelandbouw alsbestaansbron inde
toekomst.
Indeeersteplaats zaldan aandachtbesteed moeten wordenaanenkelebelangrijke ontwikkelingen buiten de agrarische sector. Hoewel de inkomensontwikkeling in dejaren tachtig in Europa achterbleef bij die in de Verenigde Staten en
Japan,bestaat ereenzekereeuroforie overdejarennegentig.Deéénwordingvan
Duitsland, de verdere afbraak van de grenzen binnen deEGendewederopbouw
van Oost-Europa zijn daarvoor de aanleiding. Nederland, sterk leunend op de
Westduitse economie die in deze processen een sleutelrol vervult, kan daarvan
meerdangemiddeldprofiteren. Dedaardoor ontstane stijging vandewelvaartzal
leidentoteenverderestijging vandeopportunity costvandearbeidindeland-en
tuinbouw.
Dat geldt temeer omdat er steeds minder jonge arbeidskrachten zullen zijn.
Evenals voorheen zal voor kinderen uit agrarische gezinnen een baan buiten de
landbouw in menig geval aantrekkelijk zijn. Anderzijds zullen - zowel door de
vraagnaararbeid alsdooremancipatoire ontwikkelingen - steedsmeerboerinnen
entuindersvrouwen inhet arbeidsproces ingeschakeld blijven, hetgeen kanleiden
toteenhogerearbeidsbezetting binnenhetbedrijf ofmeerinkomenvanbuitenhet
bedrijf.
Voor produktieprocessen waarin de arbeid een belangrijke kostenpost is(zoals
bij sommige tuinbouwprodukten), kan een verdere stijging van de arbeidskosten
bedreigend zijn voor deconcurrentiepositie. In de bijdrage van Post komt aande
ordedatdecomparatievevoordelenvanNederlandindeloopdestijdsverschoven
zijnvanproduktendiehulpbronnen-en/ofarbeidsintensief zijn naarproduktendie
kennisintensief zijn, waarbij schaalvoordelen terealiseren zijn of die gemakkelijk
gedifferentieerd kunnen worden.Netals inhet verleden bij despecialisatie inhet
voortbrengen van uitgangsmateriaal het geval is geweest, zal ook in dekomende
jarendetechnologievooreenvervangingvanarbeiddoorkapitaalenkennismoetenzorgen,opstraffe vanhetverliesaanmarktaandeeltengunstevanbuitenlandse
producenten.
Een andere ontwikkeling van buiten de agrarische sector is het grotere belang
dat door de samenleving wordt gehecht aan behoud van milieu en beheer vande
natuur.Intoenemendematezullen negatieveexterneeffecten aandeproducentin
rekening worden gebracht. Dat leidt tot kostprijsverhoging die deels maar zeker
nietvolledigopdeconsumentkanwordenafgewenteld. Inhetbijzonder wanneer,
gezien dehogebevolkingsdichtheid in Nederland, de socialekostprijs in hetbui215

tenland lager zou blijken te liggen, zal dit tot verlies van comparatieve voordelen
leiden.
Voor zover de agrarische sector afhankelijk is van het overheidsbudget ter ondersteuning van de prijzen zijn de vooruitzichten niet erg gunstig. Gezien het
beroep op de overheidsfinanciën voor andere doelen (zoals het milieu, rentebetalingen, hulp aan Oost-Europa, zorg voor de vergrijzende samenleving, verouderde
infrastructuur) neemt de bereidheid tot ondersteuning van de landbouwprijzen af.
Het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid van de afgelopen jaren, de grotere
nadruk op de structuurfondsen en de onderhandelingen in GATT-verband - die
ook tot doel hebben het algemene welvaartspeil te verhogen - zijn hier de voorbodesvan.Gezien dehierboven beschreven tragereactievan defactor arbeid worden
zulke beleidsaanpassingen niet snel verwerkt.
Bovenstaande ontwikkelingen duiden niet op gunstige markt- en prijsverhoudingen voor de agrarische sector. Overigens moet er voor gewaakt worden om de
toekomst al te pessimistisch te benaderen want bovengenoemde ontwikkelingen
zullen ook kansen bieden, bijvoorbeeld voor alternatief voortgebrachte produkten,
voor export van uitgangsmateriaal naar markten in Oost-Europa of voor export van
relatief inkomenselastische tuinbouwprodukten naar een welvarender consument.
Genoemde maatschappelijke voorkeuren en eisen omtrent de collectieve goederen
milieu, maar met namenatuur en landschap kunnen in de toekomst ook tot additionele inkomensbron voor de agrariërs uitgroeien als zij beloond zouden worden
voor- eventueel nader te omschrijven - werkzaamheden in het beheer ervan. Nog
meer dan voorheen zullen boer en tuinder voor het benutten van die kansen afhankelijk zijn van deperformance van de grootschalig(er) wordende bedrijven in
de verwerking en distributie, met andere woorden van het succes van de gehele
produktkolom.
Kansen en bedreigingen afwegend lijkt het, in navolging van de bijdrage van
VanderGiessen enSpierings,tochwaarschijnlijk datevenalsvoorheende bijdrage
vandeagrarische sector aan denationale welvaart mede zalbestaan uiteen verdere
afvloeiing van arbeid. Enigszins afhankelijk van het beleid zal het huidige proces
van een dalend aantal boeren zich voortzetten, wellicht zelfs in een wat hoger
tempo dan inhet voorbije decennium. Een (relatieve) groei van de glastuinbouw is
ook aannemelijk. Daarmee zalhet arbeidsvolume minder sterk dalen danhet aantal
bedrijven, terwijl net als in het verleden ook de werkgelegenheid in de secundaire
sector minder sterk zal afnemen dan in de primaire. De technologische ontwikkeling zal van groot belang blijven voor de comparatieve voordelen van de Nederlandse agrarische sector en het tempo van de afvloeiing. Hutten en Rutten maken
elders in deze bundel aannemelijk dat er momenteel sprake is van een overgang
van het ene naar het andere technologische traject: motoren als mechanisatie,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen raken op de achtergrond en er wordt gewerkt
aannieuwe zoalsbiotechnologie, automatisering en agrificatie. Gezien bovenstaande ontwikkelingen zullen duurdere arbeid en grotere milieuzorg tot de selectiecriteria en de relevante reactie daarop tot de succesfactoren van de moderne, intelligente land- en tuinbouw in een evenwichtseconomie gaan behoren.
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5.Verklarenenvoorspellen:het bedrijfsniveau
Genoemde ontwikkelingen zullen niet alleen leiden tot een kleinere agrarische
beroepsbevolking, maar mogelijk ook tot aanpassingen in bedrijfssystemen (De
Veer, 1990).Indeéénjarige plantaardigeproduktieindeopengrond(akkerbouw,
opengrondsgroente,bloembollen) komtdeoude strategievanintensivering perha
steedsmeerinconflict methet instandhouden vanhetmilieu endebodemvruchtbaarheid. Omdat het bij lage rentabiliteit bedrijfseconomisch onaantrekkelijk is
grondaantekopenvoorextensief gebruikzouindetoekomsteenaantalbedrijven
omgezet kunnen worden in een nevenbedrijf of op andere wijze geëxploiteerd
kunnen worden. Demate waarin deondernemer en zijn echtgenote hun tijd verdelen over het agrarisch bedrijf, een werkkring elders en werkzaamheden binnen
de gezinshuishouding is afhankelijk van het marginale nut van die activiteiten
(aldusdenewhomeeconomics, ziebijvoorbeeldG.Schmitt, 1989). Dezeafweging
valtinhetvoordeelvanhetnevenbedrijf uitbijlageinkomstenuitbedrijf enmeer
mogelijkheden buiten het bedrijf, mede als gevolg van meer werkervaring van
echtgenotes, een betere arbeidsmarkt en minder benodigde huishoudelijke activiteiten in kleinere gezinnen met bijvoorbeeld meer mogelijkheden van kinderopvang.Indien dezenevenbedrijven deintensieveteeltenniet zelf uitvoeren,zouden
ze ook kunnen bijdragen aan de overlevingskansen van de hoofdberoepers. Verhuur van "schone" grond voor de teelt van bloembollen of aardappelen is voor
sommigedeeltijdbedrijven enveehouderijbedrijven nualeenaantrekkelijke activiteit. Extensivering van het grondgebruik zou ook in de veehouderij aan belang
kunnenwinnen.Demilieuproblematiek kanleidentoteenkoppelingtussengrond
enaantaldieren,hetzijdirect (bijvoorbeeld viaeengrensaanhetaantaldierenper
ha indemelkveehouderij) of indirect viahet intermediair van mestafzetbewijzen.
Zo'n extensivering behoeft niet noodzakelijkerwijs tot minderspecialisatie teleiden:hetkanvoormelkveehouders zelfs aantrekkelijk zijn zichtespecialiseren op
melkwinning endelen vandevoederteelt enjongvee-opfok aanandere bedrijven,
die ook het karakter van een nevenbedrijf kunnen hebben, over te laten. Een
ontwikkeling naareenmeergemengdbedrijfstype behoortechterevengoed totde
mogelijkheden. Datzoubijvoorbeeld ookkunnen gebeurenwanneerdegraansubstitutenhunprijsvoordeel verliezeneninlandsevoedersmetlageoogstkosten(zoals corncobmix, geénsileerde granen en voederbieten) aantrekkelijker worden.
Twee elementen spelen in de afweging specialisatie versus gemengd bedrijf een
rol: is de kwaliteit van het tussen de bedrijven te verhandelen produkt voor de
afnemer voldoendeobjectiveerbaar zodathetviadeprijsbewaaktkanwordenenis
deindeprijsbegrepenvergoedingvoorde(arbeids)kostenvandetelerzodanigdat
het voor de afnemende veehouder niet aantrekkelijk is zijn eigen arbeid en vermogenookopdiewijze aantewenden.
Dehogereopportunity costvandearbeidvanwegedebeloningscapaciteitervan
buitenhetbedrijf endenagestreefde arbeidsproduktiviteit binnenhetbedrijf zullen
deoptimalebedrijfsgrootte ookdekomendejarendoentoenemen.Inhetalgemeen
zijndeschaalvoordelenindeland-entuinbouwalbijeengeringearbeidsbezetting
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realiseerbaar (Zachariasse, 1990a).Specialisatie door gelijktijdige arbeidsverdeling
is vaak onmogelijk. Alleen als het produktieproces vergaand beheersbaar is gemaakt door inzet van procestechnologie en (delen van) beslissingen geautomatiseerd kunnen worden krijgt het grotere bedrijf met zijn management mogelijkheden om agrarische produktieprocessen concurrerend uit te kunnen voeren. Verdergaande automatisering draagt daar weliswaar aan bij (Poppe, 1989),maar in de
meeste sectoren nog niet zodanig dat daarmee de positie van het gezinsbedrijf in
gevaar komt. Zolang de arbeid een belangrijke kostenpost blijft en gezinsarbeidskrachten bereid zijn tegen een beloning te werken die lager ligt dan waartegen
arbeidskrachten opdemarkt aangetrokken kunnen worden, staatboven een bepaalde minimumomvang het gezinsbedrijf stevig overeind.
In de glastuinbouw en - wellicht ook - melkveehouderij bestaan mogelijkheden
om opbasis van proces-en informatietechnologie tot een grootschaliger produktiemanagement te komen (Zachariasse, 1990a).Wanneer - zoals de praktijk laat zien
- meerdere risicodragende ondernemers zich aaneensluiten in één onderneming,
dan ligt inprincipe de weg open naar een grootschaliger bedrijfsstructuur, die zich
van gezinsbedrijf- dikwijls - naar een "meer-gezinnenbedrijf" ontwikkelt. Een
en ander wordt bevorderd als de ondernemers elkaar qua functie en deskundigheid
aanvullen, waardoor meerenmeer hetpatroon vande "raad vanbestuur" ontstaat.
Geconstateerd wordt dat het meestal een opschaling van het gezinsbedrijf betreft,
omdat de kenmerkende eigenschappen van het gezinsbedrijf (directe persoonlijke
betrokkenheid, risico-bufferend eigen vermogen, ten delenog resultaatafhankelijke
arbeidsbeloning) in dergelijke "meer-gezinnenbedrijven" blijven bestaan. Dit
vraagt in feite om een herziening van het begrip gezinsbedrijf, hetgeen in het
verleden ook aan de orde is geweest (b.v. Reinhardt en Barlett, 1989).Duidelijk is
evenwel dat de informatietechnologie in dit verband een strategische factor in de
toekomstige bedrijfsstructurele ontwikkeling is.
Tot slotmagbij een beschouwing over deagrarische sector als bestaansbron niet
volstaan worden met aandacht voor het aantal werkenden, het welvaartsniveau, de
bedrijfssystemen enhetkarakter vandebedrijven, maar isookenige aandacht voor
de kwaliteit van de arbeid, in het bijzonder van die van de ondernemers, op zijn
plaats.
De grotere afhankelijkheid van markt en politiek leidt voor de ondernemers tot
toenemende onzekerheden en wisselender bedrijfsuitkomsten bij een kapitaalintensievere bedrijfsvoering. Deze toenemende kapitaalintensiteit en een daaruit volgend groter aandeel van de vaste kosten in de kostprijs van de produkten is gebaat
bij beperking van de onzekerheid en verbetering van het zicht op de lange termijn.
Verkeerde investeringsbeslissingen hebben dan immers grote financiële consequenties. De substitutie van arbeid door kapitaal en kennis leidt tot toenemende
informatiestromen, waarbij een deel van de informatie in de vorm van prijzen
wordt overgedragen, eneen ander deel in devorm van adviezen of nog verder door
de agrarische ondernemer te interpreteren informatie. Door de toenemende verwetenschappelijking en kennis over het hele produktiesysteem kunnen steeds minder boeren-beslissingen als opzichzelfstaand worden beschouwd: de ene beslissing
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hangt met de andere samen. Er ontstaat een geïntegreerde bedrijfsvoering zowel
binnen het eigen bedrijf als tussen de andere schakels in de produktkolom. Om in
een dergelijke situering adequaat te kunnen handelen moet er een duidelijk beeld
bij de beslissende boer of tuinder van de benodigde informatie en de wijze van
besluitvorming bestaan. De plaats en functie van het primaire bedrijf komt daarbij
eveneens in discussie.Verwacht mag worden dat ereen grotere verscheidenheid in
sets van randvoorwaarden voor produktie, verwerking, distributie en afzet gaat
ontstaan. Binnen dergelijke sets van randvoorwaarden (produktiewijze, kwaliteitskenmerken en dergelijke) zal elke schakel binnen de produktkolom trachten het
eigen resultaat te optimaliseren, onder meer door in te spelen op de variatie en
wisselingen in sets van randvoorwaarden. Verwacht mag worden dat dergelijke
produktieketenstructuren zich in toenemende mate zullen gaan manifesteren. Voor
de deelnemende ondernemers betekent het aan de enekant gebondenheid (waar de
aanhangers van deTATE-theorie zichmet name op richten), maarbescherming en
- als het goed gaat - beloning aan de andere kant. Essentieel voor de regeling van
de daarmee samenhangende produktiestromen is het functioneren van de informatie-uitwisseling binnen en tussen dediverse schakels. Elke ondernemer binnen een
dergelijke produktiekolom - de boer en tuinder niet uitgezonderd - wordt een
netwerker. Zijn resultaat zal dan ook in belangrijke mate bepaald worden door de
kwaliteit van het netwerk waarin hij acteert (Zachariasse, 1990b). Daarbij wordt
het aan de individuele ondernemer overgelaten de conflicterende informatie te
verwerken en af te wegen. Ook de confrontatie van een meer marktgerichte prijspolitiek en de toenemende maatschappelijke eisen aan de produktie vindt in belangrijke mate plaats bij de besluitvorming van de ondernemer. Dit vraagt om
inzicht en kennis en maakt het noodzakelijk om een uitgebreid net van zakelijke
contacten te kunnen onderhouden. Daarbij moet de ondernemer in staat zijn om
niet alleen als ontvanger van informatie op te treden, maar ook sturend te werken
oporganisaties. Aan het agrarisch management zullen naast vakmanschap dan ook
steeds meer eisen gesteld worden aan communicatieve en sociale vaardigheden,
leerbereidheid en inzicht in lange termijnontwikkelingen. Ook zal meerkennis van
economie, zowel voor dat lange termijn inzicht als voor het in financiële termen
afwegen van samenhangende beslissingen, nodig zijn.
6. De agrarische sector als bron van bestaan voor het onderzoek
Uit de vorige paragraaf komt duidelijk naar voren dat de integratie van het economisch en ecologisch aspect van het tweetal landbouw en economie nieuwe vragen
oproept en daarmee een boeiende bestaansbron blijft voor economen. Zoals in de
bijdrage van Bauwens en De Veer is aangegeven op welke wijze het LEI in het
verleden ingespeeld heeft opde ontwikkelingen in de sector, ishet verleidelijk dat
ook voor de toekomst te doen.
Hoewelopbedrijfsniveau beslissingen complexer worden,bieden informatiesystemen ondersteuning bij het nemen ervan. Voor onderzoekers werken deze twee
factoren echter niet zozeer compenserend, maar verhogen ze beide de uitdaging
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voor het onderzoek: vraagstellingen worden ingewikkelder en er zijn meer aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. De grotere diversiteit aan bedrijfssystemen dieindevorigeparagraaf werd geschilderd iseveneens een complicerende factor. Voor het economisch onderzoek betekent dit dat het steeds belangrijker
wordt om behalve op macro-niveau ook op micro-niveau op basis van goede
theorieën beslissingen van agrarische huishoudingen te kunnen simuleren. Het gebruik van simulatietechnieken op bedrijfsniveau voor ondersteuning van beslissingen van agararische ondernemers, waarmee ruimschoots ervaringen zijn opgedaan,
staatinveel gevallen nog (te)los van hetmacro-economisch onderzoek voor onder
meer de ondersteuning van beleidsbeslissingen. In beide typen van onderzoek zal
de aanpak met econometrische modellen in belang toenemen, waarbij wederzijdse
toetsing op onder meer consistentie nodig is.
Bij het eerste type van onderzoek (dat voor de individuele boeren en tuinders)
kan onderscheid gemaakt worden in het verbeteren van het bedrijfsmanagement,
waarbij de besluitvorming en de informatievoorziening van groot belang zullen
zijn, en het optimaliseren van bedrijfssystemen in reactie op gewijzigde prijsverhoudingen, milieu-eisen en technologische ontwikkelingen. Milieu en technologischeontwikkeling zullen naast marktregulering en -beheer ook trefwoorden zijn in
het beleidsgerichte onderzoek. Daarnaast neemt het belang van marktonderzoek bij
een terugtredende overheid toe en zal het in het bijzonder aan het verkennen van
(inter-)nationale consumentenpreferenties en het functioneren van produktketens
aandacht moeten worden geschonken, naast het onderzoek naar mogelijkheden
voor de landbouw in de agrificatie. In laatstgenoemd onderzoek zal in het bijzonder aandacht gegeven moeten worden aan de ontwikkeling van nieuwe berekeningsconcepten van feitelijke kosten van voortbrenging van agrarische produkten,
dat wil zeggen dat niet alleen de bedrijfseconomische kosten van produktaanmaak,
maar ook de - tot nu toe doorgaans - sociaal-economische kosten van afbraak van
produkt(ie)resten moeten worden inbegrepen. De relatie tussen milieu, technologische ontwikkeling en maatschappelijke oriëntatie en voorkeuren lijken naast benodigde aanpassingen ook kansen voor de landbouw te (gaan) geven in het beheer
van collectieve goederen. Steeds meer beleidsrelevant onderzoek vraagt om een
internationale aanpak omdat er rekening gehouden wordt met de internationale
concurrentiepositie of omdat het beleid op supranationaal niveau wordt gemaakt.
Het laatste houdt in dat ook de supranationale een grotere informatiebehoefte
zullen krijgen. Zet dat laatste door, dan zal debelangstelling voor handelscijfers en
regionale effecten binnen Nederland wellicht afnemen. Dit zal, net als de verschuivingen in het aandeel van de bedrijfstypen, gevolgen hebben voor de statistische en boekhouddocumentatie: meer en met veel details op bedrijfssystemen gericht teneinde micro-simulatie te blijven ondersteunen en minder op regionale
indelingen georiënteerd. Daarbij zal de informatietechnologie uitnodigen tot het
ontwikkelen van geavanceerde databanken op uiteenlopend gebied. Ontwikkeling
van deze toepassingen van informatietechnologie zal, zeker als ze gecombineerd
worden met grafische en intelligente componenten, van strategisch belang worden
voor onderzoek en beleidsvoorbereiding.
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Opregionaalniveau- voorzoverdatnietsynoniemismeteenbepaald bedrijfssysteem - zal de aandacht zich meer concentreren op onderzoek betreffende natuur,landschapenmilieu danophetloutereconomischebelangvandeagrarische
sector.Daarbijzaldeaandachtinhetonderzoekzichmoetenrichtenopdestructureringenuitvoering vandemultifunctionaliteit vandelandbouw inhet landelijke
gebied in een moderne samenleving en opdeplaats,rol en inkomensvorming en
continuering c.q. opvolging van de agrarische ondernemingen. Duidelijk is dat
inkadering ervan in moderne,geïndustrialiseerde gebieden alsNederland zalverschillen van die in gebieden met achterblijvende economische en sociale ontwikkeling indeEG.Hetwijzigende belangendefunctie vandeagrarischesector
in de samenleving leidt er ook toe dat, nadat eerder de belangstelling voor de
voedselvoorziening al was weggeëbd, ook de belangstelling voor het effect van
maatregelenindelandbouwopdenationaleeconomieteruglooptwatbetreft effect
van werkgelegenheid en dergelijke maar zich meer zalrichtenop economischecologische samenhangen en functies.
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