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DE TOEKOMST VANDE NEDERLANDSE AKKERBOUW
(concluderende samenvatting)

PROBLEMEN
De Nederlandse akkerbouw verkeert thans in ernstige problemen. De sterke verslechteringvandeinkomenspositievandemeesteboerenlijktstructureelenmaaktgroteveranderingennoodzakelijk. Dezeveranderingenzullendoordeophandenzijndeafsprakenbijde
GATT-onderhandelingen alleen maar versneld worden. Immers, het prijsniveau van de
marktordeningsgewassenisthansalzolaagdatzelfsopdemeestefficiëntebedrijvenonder
gemiddeldeomstandighedendeinzetvanarbeidenvermogengeenaanvaardbarebeloning
oplevert.
De belangrijkste problemen van de Nederlandse akkerbouw zijn de lage prijzen van de
marktordeningsgewassen,deoverproduktie indeEGvanbelangrijkegewassen,deafwezigheidvanaantrekkelijkealternatievenendeongunstige bedrijfsgroottestructuur. Tenslotte staat de akkerbouw voor de taak de milieubelasting te beperken. Overigens is de
akkerbouw ons inziens een relatief schone bedrijfstak.
Aandeze malaise indeakkerbouw moet een eind komen. Het isondenkbaar dat er geen
toekomst isweggelegd voor de Nederlandse akkerbouw. Het is ondoelmatig en onrechtvaardig de akkerbouwers hun vermogen te laten opeten zonder reëel uitzicht. Er zullen
wegen gevonden moeten worden naar een nieuwe akkerbouw, waarin produktievolume
minder belangrijk is,maar waarin (regio-specifieke) specialisatie, hoogwaardige produktkwaliteit,een marktgerichte benadering eneen maatschappelijk aanvaardbare produktietechnologie een redelijk inkomen voor de akkerbouwers mogelijk maken.
In onderstaande punten willen wij een bijdrage leveren tot een actief beleidsprogramma
om de akkerbouw te herstructureren.

NOODZAKELIJKEVERANDERINGEN
Devolgende veranderingen op weg naar een nieuwe akkerbouw zijn noodzakelijk:
1. Beperking van het produktievolume door extensivering
Beperkingvanhetproduktievolume kanopkortetermijndooreenbraakregelinggerealiseerdworden.Oplangeretermijn isextensiveringviaeenlagerefrequentievanintensieve gewassen en een lagere inzet van produktiemiddelen per gewas een veel
duurzamereoplossing,omdatdanzowelaandeeisenvandemarktalsookaandievan
het milieu kan worden voldaan (zie ook punt 4).
2. Schaalvergroting
Genoemde extensivering moetgekoppeldwordenaan eentoenamevandegemiddelde bedrijfsoppervlakte, indien men de hoofdberoepslandbouw wenst te behouden.
Alleen op deze manier kan de beschikbare arbeid binnen het eigen bedrijf efficiënt
worden benut en kunnen ook de kapitaalgoederen, zoals machines, efficiënt worden
aangewend. Bedrijfsbeëindigingsregelingen moeten gekoppeld worden aan bedrijfsvergroting. Bestaande instituten en regelingen om de mobiliteit van de grond te beïnvloeden moetenworden herzien engetoetst ophundoelmatigheid ten aanzien vande
herstructurering.
3. Geen verdere prijsverlaging
Het instrument vanprijsverlaging ter bestrijding vande overproduktie dient verlaten te
worden.Voortarwebijvoorbeeld iseenprijslagerdan NGL.0,42per kg(dit isongeveer
het prijsniveauvan 1987en 1988)niet reëel.Derecente voornemens vande Europese
Commissieomtekomentoteendrastischeverdereprijsverlagingzoudenbijrealisering
de landbouw in de EG ernstig ondermijnen. De prijzen moeten zodanig zijn dat een
behoorlijkebeloningvoordeinzetvanarbeidenvermogenopefficiëntebedrijvenwordt
verkregen.Deoverproduktiemoetvoornamelijkwordenbestredendoor bovenvermelde
produktiebeperking, gepaard gaand aan een prijsverhoging.
4. Omschakeling naar duurzame landbouw
Extensiveringgaatgoedsamen metmaatregelenterverbeteringvande duurzaamheid
van het produktiemilieu en beperkingvan de nadelige gevolgen vande akkerbouw op
hetmilieu.Denieuwerichtlijnenvooreenduurzamelandbouwineenschoonmilieuzijn

belangrijke aanzetten tot een vernieuwing. Deze ombuiging moet als een belangrijk
comparatief voordeelworden uitgebuit.
Extensivering moet ons inziens gekoppeld zijn aan een stabilisatie van prijzen of aan
een prijsverhoging voor 'schone' produkten.
5. Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn van de consument
Genoemde omschakeling naar een milieuvriendelijke produktiewijze moet naar onze
mening ondersteund worden door een verandering in het kwaliteitsbewustzijn van de
consument en deverwerkende industrie. Bij dit nieuwe kwaliteitsbewustzijn speelt de
wijze waarop het produkt geproduceerd wordt een belangrijke rol.
6. Afname van het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen
Een afname van het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen is
noodzakelijk, maar lijkt alleen goed mogelijk alstegelijkertijd de ontwikkeling van een
nieuwe generatie milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen en -technieken
wordt bevorderd waarmee de teelt in beginsel rendabel wordt of blijft.
7. Efficiënter gebruik van kapitaalgoederen
Indeakkerbouw wordt een belangrijk deelvande integrale kostprijs gevormd door de
vaste kosten,waaronder arbeid,werktuigen engrond. Het gebruik vanwerktuigen en
grond kanefficiënter, onder andere door bevorderingvansamenwerking en loonwerk,
maarbok door flexibeler grondgebruik, bijvoorbeeld viateeltpacht. Deweersafhankelijkheidvandeteelt maakt hetechter noodzakelijk dat ereen ruimeovercapaciteit aan
machines en arbeid voorhanden is.
8. Agrificatie
Agrificatie moet gestimuleerd worden teneinde bepaalde eindige grondstoffen te vervangen door oneindige plantaardige grondstoffen enteneindetegelijkertijd landbouwprodukten indeplaatstestellen van niet-landbouwkundigegrondstoffen diedoor hun
produktiewijze, hun verwerkingstechnologie of bij de afvalverwerking schade aan het
milieu berokkenen. Dit biedt perspectieven voor de teelt van nieuwe gewassen.
9. Bevordering van akkerbouwmatige produktie van krachtvoer in Nederland
Ontwikkeling van akkerbouwmatige produktie van krachtvoer in Nederland biedt de
mogelijkheidvoorteeltvannieuwegewassenofeennieuweafzetvanbestaandegewassen en heeft tegelijkertijd als belangrijk voordeel dat de ongunstige mineralenbalans
van Nederlanddichter bijeenevenwicht komt.Dit isterealiseren door importheffingen
op graanvervangers.

BELEIDSINSTRUMENTEN
Bij het realiseren van de hierboven beschreven veranderingen speelt de overheid een
belangrijke rol.Voor de kortetermijn (0-5jaar) kunnen devolgende instrumenten ingezet
worden:
1. Produktiebeperking
In verband met de voortgaande stijging van de produktiviteit moeten er naar onze
mening in de EG snel dwingende afspraken komen voor een forse beperking vande
agrarischeproduktiecapaciteit (naastafzet inde non-food-sector). Dezeafspraken zijn
immersnoodzakelijkomredelijkeprijzentekunnengaranderen.InNederlandisdaarbij
de voorkeur te geven aan extensiveringvanhet grondgebruik. Premiëring van braaklegging moet daarom worden omgebogen naar subsidies op extensivering.
2. Bevordering van low-input-iandbouw door premiëring
De politieke wens en de maatschappelijke noodzaak om milieudoelstellingen snel te
realiseren kunnen eenargumentzijnominhetkadervandeEG-richtlijnenvoor desetaside-regelingen te streven naar een koppeling tussen nationale milieupremies en
beperkende produktievoorschriften. Eendergelijke extensiveringsregeling vergroot de
consistentie van het Nederlandse beleid inzake bouwplanverruiming, bedrijfsvergroting, terugdringing van de milieubelasting en produktievermindering, dit integenstellingtot dehuidige braakregeling diedoor eenverhogingvandegrondprijs deaanpassing van de Nederlandse akkerbouw naar grootschaligere en extensievere bedrijven
frustreert.
3. Bevordering van low-input-landbouw door hectare-heffingen
InhetNederlandsebeleidzoudenonsinziensookhectare-heffingenpassenopgewas-

sen die qua teeltwijze niet voldoen aan eisen van ecologische duurzaamheid. Inkomstenuitzulkeheffingenzoudenkunnendienenomalternatieveengeïntegreerde akkerbouw via premies, zeker in de beginperiode, extra aan te moedigen.
4. Bevordering van iow-input-landbouw door overige heffingen
Door zeer hoge heffingen op milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen en op
overmatiggebruik van kunstmest kan de overgang naar Iow-input-landbouw versneld
worden.Dit beleidmoetonsinziens ondersteundwordendoor hetverplicht stellenvan
eenboekhoudingvanhetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen en mineralen.Op
deze manier kanook hetvertrouwenvandeconsument inhet milieuvriendelijke karakter van de landbouwprodukten toenemen.
5. Hogere prijzen voor milieuvriendelijke produkten
Door het toevoegen van indicatorstoffen aan bestrijdingsmiddelen is snelle en goedkope detectie in het produkt van het al of niet gebruikt zijn van bestrijdingsmiddelen
mogelijk. Waar deze niet gebruikt zijn, zou een hogereprijs voor het produkt betaald
moetenworden.
6. Bevordering van de Iow-input-landbouw door voorlichting
Akkerbouwerskunnenmeerinzichtkrijgeninhetmilieubelastendekaraktervanbepaalde handelingen enactiviteiten door een betere voorlichting. Hierbij kan het instrument
van voorbeeldbedrijveneen belangrijke rolspelen.
7. Afzetstimulering
Naastpremiëringkanafzetstimuleringeenkrachtig instrument zijn.Voor produkten die
op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd zijn, kunnen (deel)markten ontwikkeld
worden met een hogere prijs. Tegelijkertijd moet dan wel door kwaliteitsgaranties en
-controle hetverschil tussen produkten voor deconsument herkenbaar gemaakt worden.
8. Bevordering van de plattelandsontwikkeling
Niet in alle gevallen zullen de hoofdberoepsbedrijven in stand gehouden kunnen
worden.Derhalveiseen plattelandsbeleid nodigter stimuleringvaneconomische activiteiten,waardoordeakkerbouwers meergelegenheidwordtgebodenbijverdienstente
verwerven.
9. Agrificatie
Door het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen van plantaardige oorsprong in
bepaalde gevallen teverplichten, kan nu reeds een behoefte aan nieuwe akkerbouwprodukten worden gecreëerd. Een voorbeeld is het gebruik van plantaardige smeeroliën voor motoren.
Voor de middellange termijn (5-15jaar) zijn de volgende instrumenten denkbaar:
1. Aanpassing vande bedrijfsgroottestructuur
De schaalvergroting dient ons inziens versneld te worden door een socio-structureel
beleid, waarbij zowel bedrijfsbeëindiging als bedrijfsvergroting worden gestimuleerd.
Ditbeleiddientgekoppeldtewordenaaneenversterkingvandepositievandeblijvers.
2. Agrificatie
Ookoplangeretermijn dient deoverheiddoor regelgeving metbetrekkingtot verplicht
gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en door het stimuleren van agrificatieonderzoek bij te dragen tot een versteviging van de positie van de akkerbouw.
3. Beloning van het beheer van het landelijk gebied
Overwogenmoetwordenboereninbepaaldelandschappelijk gevoeligeenwaardevolle
regio'srechtstreekstebelonenvoor hunactiviteiteninhetkadervanhetbeheervanhet
landelijk gebied.

TENSLOTTE
Erisbijdeveranderingen indeakkerbouwookeenbelangrijkerolweggelegdvoordelandbouworganisaties. Zij kunnen bijdragen aan het veranderingsproces door onder andere
het stimuleren van het onderzoek naar agrificatiemogelijkheden, het bevorderen van
efficiëntgebruikvanarbeidenkapitaalgoederen,hetstimulerenvanstudieclubs,hetbegeleidenvanzoweldewijkersalsdeblijversenhetstimulerenvaneenregio-specifiekbeleid.

1. INLEIDING

1.1. Algemeen
Deakkerbouwstaatregelmatiginhetcentrumvandebelangstellingendelaatstetijdvaker
negatief dan positief. Dehoge kostenvandeoverschotten,deeindeloze discussies inhet
GATT-overlegendeveronderstelde vervuiling vanons milieu hebben het imago lelijk aangetast.
De belangrijkste kemphanen in de GATT-onderhandelingen, de EG en de VS, hebben
beide hetzelfde probleem, namelijk een landbouw met een groeiende overcapaciteit.
Beideachteneenoplossingnoodzakelijk,maarzeverschillenvanmeningoverdesnelheid
ende instrumenten waarmee de problematiek opgelost dient teworden,omdat die grote
gevolgen voor de onderlinge concurrentieverhoudingen hebben.
DeoverproduktieindeWesterselandenvanenkelevandebelangrijkste Produktenvande
Nederlandse akkerbouw (granen, zetmeel, suiker), de afwezigheid van afzetmogelijkhedenvoordeProduktenvanmeer arbeidvragendeteelten,dehogegrondprijs,denoodzaakvanextensiveringendedaarbij horendeverzwakkingvandeconcurrentiepositie van
de Nederlandse akkerbouw, leiden zelfs tot openlijke twijfels over de mogelijkheid in
Nederland de akkerbouw in stand te houden.
Het gaat echter niet om een typisch Nederlands probleem. De protesten van Franse en
Duitse akkerbouwers blijven in Nederland veelal onopgemerkt. Frankrijk en Duitsland
verzetten zich bij de GATT-onderhandelingen het meest hardnekkig tegen de prijsdaling;
ditwordtongetwijfeld ingegevendoordeonaanvaardbaarheidvanverdereprijsdalingvoor
de eigen akkerbouwers.
Dezesituatie bracht onsalswetenschapsmensen ertoeonsgezamenlijk hieroptebezinnen. Immersuiteenwetenschappelijke analysevandeontwikkelingen vaneen bedrijfstak
kunnenaanwijzingen volgenvoor hettoekomstperspectief. Daarnaast brengt onze onderwijstaak ons dagelijks in aanraking met diegenen, die straks leidinggevend werkzaam
zullen zijn op allerlei posities in de akkerbouwwereld. Een visie op de toekomst van de
akkerbouw staat daarom tevens op de achtergrond bij deze opleidingstaak.
Debezinning richt zich opde korte en middellange termijn,dat wil zeggen dat in dit stuk
deverwachteontwikkelingen ennoodzakelijk geachteveranderingentot2005 beschreven
worden.
1.2. Het belang van de akkerbouw voor de Nederlandse samenleving
Hetareaalakkerbouw namnadeTweedeWereldoorlogdoorverstedelijkingenonttrekking
van grond voor graslandcultuur geleidelijk af. Door het in gebruik nemen van de Flevopolderseindjaren '60endepopulariteitvanhetgewassnijmaïsdatvooreendeeldeplaats
innam van grasland in de jaren '70 en '80, kwam deze teruggang tot stilstand. Met een
areaalvan 780 000 haneemt deakkerbouw bijna40%van hettotale areaal cultuurgrond
van Nederland in beslag. Dit cijfer toont op zich al het belang van de akkerbouw aan.
Immers er is niet direkt een lonende alternatieve bestemming voor deze cultuurgrond.
Toch lijkt de (positieve) belangstelling steeds meer door andere sectoren dan de akkerbouwgetrokkenteworden.Dithangtsamen methetfeitdatdeakkerbouw slechts beperkt
bijdraagt tot detotale produktiewaarde vande Nederlandse land-entuinbouw (thans nog
geen 10%).Indesectoren glastuinbouw enveehouderij gaan grotere hoeveelheden geld
om(Tabel1).Derelatievebijdragevandeakkerbouwaandetotaleproduktiewaarde neemt
bovendien gestaagaf,ondankseenstijgingvanhetproduktievolume. Dit isnogeensgeïllustreerd in Figuur 1,waarin het verloop van de bruto geldelijke opbrengst en de nettotoegevoegdewaardevoordesomvanland-englastuinbouwenvoordeakkerbouwisweergegeven. De stijging van de geldelijke opbrengst en van de toegevoegde waarde blijven
indeakkerbouw duidelijk achter bijdesomvande land-englastuinbouw door een daling
vandeprijzen,vooralindejaren '80.Debijdragevandeakkerbouwaandeexport isechter
nietonaanzienlijk. Belangrijke Produktenzijn pootaardappelen,consumptie-aardappelen
(Nederlands negende exportprodukt), uien en landbouwzaaizaden.
Nederlandkentechterookeenenorme importvanlandbouwprodukten (bijvoorbeeldveevoergrondstoffen). Hoeweldezelfvoorzieningsgraad vanveel landbouwprodukten opEGniveau inmiddels boven de 100%is uitgekomen,geldt voor Nederland nog steeds dat er
vanverschillende Produkten grote hoeveelheden ingevoerd moeten worden. Dat past bij
de sterke internationale oriëntatie die de Nederlandse land- en tuinbouw en verwante
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Fig. 1. Het verloop van de geïndexeerde bruto-opbrengsten (boven) en de netto-toegevoegde
waarde (onder) voor de gehele land- en tuinbouw en voor de akkerbouw. (1974 = 100).
Bron: Landbouw Economisch Bericht van 1975t/m 1990, LEI, Den Haag.
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bedrijfstakken vanouds en met groot voordeel voor de nationale economie aan de dag
gelegdhebben.Niettemin blijft hetonsinzienseenonmiskenbaar maatschappelijk belang
om binnen onze grenzen de expertise voor de teelt van essentiële gewassen actueel te
houden. Derecente geschiedenis heeft geleerd hoebelangrijk het isomde beschikbaarheidvande meest elementaire voedingsmiddelen van mensen niet aan hetvrijespelvan
dewereldmarkt overtelaten.Daarvoor isdevoorzieningvanelementaire levensbehoeften
te wezenlijk.

Tabel 1. Bruto-produktiewaarde en netto-toegevoegde waarde in MNGL. en - tussen
haakjes - in indexcijfers (1974-1977 = 100).
Periode

1974-1977

1978-1981

1982-1985

1986-1989

Bruto-produktiewaarde
Som land-en glastuinbouw*
waarvan akkerbouw

19093(100) 25538(134) 32479(170) 32091(168)
2978(100)
3220(108)
3684(124)
3435(115)

Netto-toegevoegde waarde
Som land- en glastuinbouw
waarvan akkerbouw

6395 (100)
7444 (116)
9353 (146) 10003(156)
1450(100)
1415(98)
1651(114)
1260(87)

* Som van rundveehouderij, intensieve veehouderij, akkerbouw en glastuinbouw.
Bron: Landbouw Economisch Bericht van 1975t/m 1990. LEI, Den Haag.

1.3. Positie van de Nederlandse akkerbouw in het internationale krachtenspel
DeNederlandse akkerbouw heeft eenaantalcomparatievevoordelen.Sterkekantenzijn:
1. gunstige ligging (belangrijke doorvoerhavens, dicht bij grote bevolkingscentra) en een
invele opzichten uitstekende infrastructuur;
2. voor een aantal belangrijke gewassen een gunstig klimaat en geschikte bodems. Het
klimaat is(andersdaninZuid-Europa) vooralgeschikt door hetgeringe neerslagtekort
gedurende het groeiseizoen, de geringe frequentie van droogteperioden, het lange
groeiseizoen metveellichtindezomerendegematigdetemperaturen.Dezevoordelen
bevorderen zowel de hoeveelheid oogstbaar produkt als ook de kwaliteit. De bodems
zijn in het algemeen bewortelbaar tot op grote diepte, vrij van stenen en niet erosiegevoelig;
3. eenuitstekende organisatievan hetbedrijfsleven,met namedeverwerkende industrie
en de handel;
4. het hoge opleidingsniveau en de grote en weloverwogen vernieuwingsdrang van de
agrariërs;
5. het hoge technologische niveau van de landbouw;
6. het hoge niveau en de goede organisatie van het landbouwkundig onderzoek;
7. desnelletoepassingvandeonderzoeksresultaten mededooreengoedevoorlichting.
Dezesituatie leiddeerbijvoorbeeldtoe,dat Nederland,ondankszijngeringe oppervlakte,
hettweede exportland van agrarische produkten ter wereld isgeworden. Het akkerbouwproduktaardappelbehoorttotdebelangrijksteexportproduktenvanNederland.Daarnaast
isde produktie enexport vanzaaizaad,pootgoed,plantgoed enander uitgangsmateriaal
vanouds een sterke troef van de Nederlandse landbouw.
Vooreendeelzijndegenoemde voordelen fysieke factoren envoor een deelgaat het om
sociale of sociaal-economische factoren.
Deze comparatieve voordelen laten zich maximaal uitbuiten als er gewassen worden
verbouwddieveelvakkennisvergen,alleenpassenineentechnologisch hoogontwikkelde
landbouw in een gematigd,klimaat en liefst gericht zijn op de produktie van landbouwprodukten die een hoogwaardige be-en verwerking behoeven.
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Zorg ten aanzien van het behoud van deze comparatieve voordelen is op z'n plaats. De
recente bezuinigingen op het onderzoek, de voorlichting en het onderwijs en de grote
kennisexport kunnen de voorsprong verkleinen.
Er zijn ook comparatieve nadelen. Genoemd kunnen worden:
1. het hoge welvaartsniveau en de hoge lonen;
2. het ongunstige fiscale klimaat;
3. de ongunstige bedrijfsgroottestructuur (zie 1.4.2.);
4. dehogebevolkingsdichtheid waardoor defactor milieuzwaarweegt,zeker ookvoorde
landbouw (zie 1.4.3.).
1.4. Huidige problematiek van de Nederlandse akkerbouw
1.4.1. Prijzen en overschotten
Medeonder invloedvan hetgemeenschappelijke markt-en prijsbeleid envan het actieve
landbouwstructuurbeleid van de lidstaten, ondersteund door grote vooruitgang in teelttechniek en plantenveredeling, is er thans in de EG sprake van een overschot van de
meeste marktordeningsgewassen. Erzijnglobaal drie manieren om hier ietsaantedoen,
namelijk volume- en prijsmaatregelen, extensivering en alternatieve gewassen.
Eenvolumemaatregel als quotering (met succes toegepast in de melkveehouderij en de
suikerbietenteelt) blijkt in Nederland zonder alteveel problemen aan hetgestelde doelte
beantwoorden. Volumemaatregelen in de akkerbouw zijn echter moeilijk uitvoerbaar bij
Produkten zonder centrale inname (zoals graan) vanwege defraudegevoeligheid. Om de
overproduktie endedaarmee gepaard gaande hoge kosten intedammen zijn daaromtot
nu toe prijsverlaging en vermindering van subsidies de belangrijkste instrumenten
geweest,vooralbedoeldomdebudgettaire consequenties vandeoverproduktie te beperkenmaar minder geschiktomdeproduktietebeheersen.Daarmeewordteen doelstelling
vanhetEG-landbouwbeleid,eenredelijkinkomenteverzekerenvoordewerkersindelandbouw,behoorlijk aangetast. BijdeGATT-onderhandelingen spelendelandbouwprijzen en
subsidies eenprominente rol. Hieropwerdreeds inhetalgemene deelvandeinleidingingegaan.
Extensivering lijktoplangeretermijneen betereoplossingvoor deoverschotproblematiek
tezijn(zie hoofdstuk 5),maar istot nutoealsinstrument nogslechts beperkt ingezet. Een
'vierde (alternatief) gewas' blijkt vooralsnog moeilijk te vinden.

Tabel 2. Prijzen en saldi van wintertarwe van 1980-1990.
Gerealiseerde
gemiddelde prijs af
bedrijf")
(NGL. per ' I00 kg)

Genormaliseerd saldo en | arijs in
de Veenkoloniën3)
(NGL. per ha of per 100 kg)

Jaar

nominaal

reëel2)

nominaal

reëel

prijs

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

48,10
51,85
54,05
55,10
50,00
47,90
46,50
42,10
41,90

48,10
49,15
49,02
48,87
43,50
40,95
39,80
36,12
35,62

2085
2040
2160
2307
2197
1960
1762
1971
1786

2085
1934
1959
2046
1911
1676
1508
1691
1518

49
51
54
54
52
49
45
45
43

1989*)
1990*)

39,50
39,50

33,21
32,41

1736
1720

1460
1411

41
39

1

) Bron:Landbouwcijfers1989,1990,gemiddeldvoorgeheel Nederland,LEI,DenHaag,
1989, 1990.
2
) Op basis van koopkracht van de gulden; 1980 = 100.
3
) Bron:Kwantitatieve InformatievoordeAkkerbouwendeGroenteteelt indeVollegrond,
1980/1981-1990/1991, PAGV, IKC-AGV, Lelystad, 1980/1981 t/m 1990/1991.
*) geschat
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Bij de discussie over de akkerbouwprijzen wordt opvallend vaak over de graanprijzen
gepraat. Dat wordt natuurlijk in de eerste plaats veroorzaakt door de grote daling van de
graanprijzen in de afgelopen jaren. De slechte prijzen van de granen van de laatste tijd
blijken uitTabel2.Dereëlegraanprijs isindelaatstezevenjarenzo'n33°/ogedaaldenhet
saldo (althans in de Veenkoloniën) is met ruim 30% afgenomen. In de tweede plaats
hebben degranen eenspilfunctie,zij hetdat in Nederland door het hoge percentage van
het areaal met vrije Produkten deze spilfunctie mogelijk wat minder duidelijk is dan voor
derestvande EG.Degewaskeuze hangtsterkafvanhetsaldovandegranen.Deandere
gewassen moeten minstens hetsaldovan degranen evenaren,willen ze in het bouwplan
opgenomen worden. Is de prijs van granen relatief hoog, dan moet de prijs van andere
gewassenookhoogzijn.Bijeenlageprijsvangranenwordtdespilfunctie minder duidelijk:
defeitelijkeproduktiekosten makeneenbepaald minimumaanopbrengst noodzakelijk en
zovormendezeproduktiekostende'vloer'vandefinanciëleopbrengstopdelangetermijn.
Uit analyse van gemiddelde saldi wordt de spilfunctie niet steeds duidelijk, omdat alle
gewassen nietevenfrequent inalle regio'svoorkomen. Deconservendoperwten inFlevolandmoetenconcurreren mettarwe inFlevoland;inFlevoland heefttarweechtereen30%
hogersaldodanhetgemiddeldetarwesaldo inNederland.Bijeenongunstigsaldovoorde
granen neemtvervolgens hetareaalvananderegewassentoe,waardoor hetaanbodvan
die gewassen toeneemt en dus de prijzen (en derhalve ook de saldi) van die gewassen
tevens zakken. Granen kunnen in een bouwplan uitgaande van minimaal 50% monocotylenvervangenworden door bijvoorbeeld graszaad.Graszaad isevenwel gebonden aan
contracten en kandus slechts een beperkt areaal innemen; bovendien vergt de teelt van
graszaad veel kennis en is de teelt riskant.
Ondanks het feit dat een goede vergelijking door het regionaal karakter van sommige
teelten niet goed mogelijk is,wordt in Figuur 2hetverloop in detijdweergegeven van de
saldi van enkele belangrijke akkerbouwgewassen. In grote lijnen verlopen de saldi in de
tijdvolgenseenzelfde patroon.Naeenaanvankelijke stijgingvolgt na1983/85eendaling.
Naarmate degewassen minder overeenkomen metwintertarwe wordt devariatie rondom
genoemde trend groter. Deze variatie wordt mede veroorzaakt door toevallige (of trendmatige?) marktomstandigheden in bepaalde periodes. Zo mogen we aannemen dat de
dalingvanhetsaldovansnijmaïsna1985eengevolgisvandeinkrimpingvandeveestapel,
die de vraag naar dit produkt aanzienlijk verkleinde. Geconcludeerd kan worden, dat uit
deze beperkte gegevens blijkt dat despilfunctie vanwintertarwe in Nederland indealgemenetrendaanwezig is,maardaterbijdeniet-ondersteunde gewassen grote afwijkingen
optreden.
Zoalsgesteld,isdespilfunctievangranen indetotale EGbreder enbelangrijker danvoor
Nederlandapart bekeken.Figuur 3toontaandatervoordetotaleEGeenverband bestaat
tussen het verloop van de prijzen van granen en diverse veehouderijprijzen.
Despilfunctie vangranentenopzichtevanandere akkerbouwprodukten inEG-verband is
eveneenszeer bedreigendvoordeNederlandse akkerbouw. Metnamederecente stijging
van het aardappelareaal in de EG (najaren van geleidelijke afname) is zorgwekkend.
Desterkegroeivandeproduktiviteit isvooraleengevolgvaneenverbeteringvandeteelttechniek enhetbeschikbaar komenvannieuwehoog-produktieve rassen.Voorde meeste
gewassen zal het benodigde areaal bij een gegeven vraag dus met enkele procenten per
jaar dalen. Bovendien zalde bevolking vande EG naar verwachting dalen envergrijzen,
maar de verbetering van de inkomenspositie zal weer tot een stijging van de vraag naar
specifieke produkten leiden.
Daarbij komtdat,gegevendegezinsbedrijrsstructuur indelandbouw, nietalleendegrond
enduurzamekapitaalgoederen,maarookhetovergrotedeelvandearbeidhetkaraktervan
vaste kosten heeft. Datwil zeggen dat deze produktiefactoren, bij gebrek aan aantrekkelijke alternatieven, niet snel een andere dan agrarische bestemming zullen vinden als de
prijzen van landbouwprodukten dalen. Het produktievolume is daarom weinig gevoelig
voor prijsverlaging, zeker op korte termijn. Dit in tegenstelling tot de veronderstellingen
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Fig. 3. HetverloopvanproducentenprijzenindeEGvoorgranen,hakvruchtenenverschillendeveehouderijproduktenoverdeperiode 1974-1988(1980 = 100).
Bron:DetoestandvandelandbouwindeGemeenschap,Diverseverslagen(gepubliceerd
in het 'Algemeen Verslag over de Werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen'
1974-1988),CommissievandeEuropeseGemeenschappen,Brüssel-Luxemburg,1974t/m
1988.
achter hetstabilisatorensysteem inde prijspolitiek vande EG.Prijsdaling zaldusook niet
op korte termijn leiden tot een aanzienlijke schaalvergroting, maar wel tot een grote verstoringvanhetinkomen.Opdelangeduurzalprijsverlagingwelleidentotproduktiedaling,
maardatalleenviaeenkoudesaneringdieleidttotontwrichtingvanhetplatteland.Thans
de akkerbouwers hun vermogen te laten opeten is zinloos en onrechtvaardig.
Tenslottespeelt inNederlanddehogegrondprijseenbelangrijke rolinhetstructureleaanpassingsprocesvandeakkerbouw. Nederlandzaleenhogegrondprijs houden,weliswaar
regionaal sterk verschillend, maar gemiddeld ver boven minder dichtbevolkte regio's van
de Gemeenschap.
Degrondprijs wordt inbeginsel bepaald door de netto-opbrengst welke metde potentiële
bestemmingvandegrondverkregen kanworden.Indegrondprijsweerspiegelt zichdaarom de actuele en toekomstige opbrengstverwachting. Alternatieve bestemmingen, nietlandbouweconomische maar meer algemeen-economische motieven en ontwikkelingen

15

zijnvoor bepaaldedelenvanonsland(Randstad,zuidwestelijk kleigebied) bepalend voor
de prijs van agrarische grond. In andere gebieden wordt de grondprijs primair bepaald
door de winstgevendheid van andere agrarische produktiesectoren dan de akkerbouw
(bijv.dezuivel)endoordenoodzaakommineralenkwijtterakenviaplantaardige produktie
(Gelderland, Noord-Brabant).
De extensieve landbouw neemt in de concurrentie om de grond een zwakke positie in.
Wanneer men de inzet van eigen vermogen en arbeid en de overige aanwezige vaste
produktiemiddelenopnulwaardeert,blijftervooreengemiddeldVeenkoloniaal bouwplan
ongeveer NGL. 1300 per ha per jaar over. De maximale biedprijs zal dan liggen tussen
NGL. 12000enNGL.21000,afhankelijk vanderentevoet.Andere bestemmingen voorde
grond leiden inveelgevallentoteenhogere biedprijs,wanneer degrondvan bestemming
veranderen kan.
In de prijsvorming op de grondmarkt speelt bovendien de bedrijfsgroottestructuur een
groterol. Devraagnaar grondisimmerssterkgerelateerdaandeklooftussenfeitelijke en
gewenste bedrijfsgrootte. In gebieden met kleinschalige landbouw is de druk totschaalvergroting het sterkst en de profijtelijkheid ervan het grootst. Zowel de noodzaak tot inzet
van het overschot aan arbeid als een efficiëntere benutting van machines en gebouwen
vormen daarvan deachtergronden.Ofaandezevraagnaar grond kanwordenvoldaan,is
sterk afhankelijk van het aanbod van grond als gevolgvan bedrijfsbeëindiging. Als in de
typischeakkerbouwgebieden derentabiliteit afneemtof laagblijfteneronvoldoende alternatieve bestemmingen zijn, zaldit aanbod optermijn kunnen toenemen en iseen daling
vandegrondprijsteverwachten.Eenhogebraakpremie kanoverigens ooktoteen hogere
grondprijs bijdragen.
1.4.2. Bedrijfsgroottestructuur
Zoals gemeld, zijn er ook belangrijke beperkingen van de Nederlandse akkerbouw. De
belangrijkstedaarvanisdebedrijfsgrootte.Bedrijfsgrootte ineconomischezinishetaantal
standaardbedrijfseenheden per hectare. Dit aantal is op veel Nederlandse akkerbouwbedrijventelaag,datwilzeggeneriseenarbeidsoverschot. Debedrijfsgrootte istevergroten door:
1. het areaal van het bedrijf te vergroten bij gelijkblijvende intensiteit;
2. de intensiteit (standaardbedrijfseenheden per hectare) te vergroten bij gelijkblijvend
areaal;
3. een combinatie van 1en 2.
Hetblijkt nieteenvoudighetareaalperbedrijfopkortetermijnaantepassenaanhetaantal
beschikbare arbeidskrachten. Een verhoging van de intensiteit is om vele redenen niet
mogelijk (zieonderandereparagraaf 1.4.3.).Datbetekentdatersprakeisvaneen'extensiteitsprobleem',datwilzeggendeafwezigheidvanmogelijkhedenomteintensiveren(meer
standaardbedrijfseenheden per hectare en per bedrijf te realiseren) in een situatie van
arbeidsoverschot, soms ook van overmechanisatie.
Deze ongunstige bedrijfsgroottestructuur geldt vooral voor bulkproduktie. Een geringe
gemiddelde bedrijfsoppervlakte en het overschot aan arbeid maken dat het inkomen van
vele bedrijven structureel laag ligt. Nu de prijzen van akkerbouwprodukten inmiddels zo
laag zijn, dat zowel grote als kleine bedrijven verliezen lijden,wordt het extensiteitsprobleem des te ernstiger. Er is sprake van een slechts zeer geleidelijke toename van de
gemiddelde bedrijfsoppervlakte. Op basis van de economische vooruitzichten van veel
kleine bedrijven,deleeftijdsopbouw vandeagrarische bevolking en hethoge percentage
boerenzonderopvolger magverwachtwordendatdebedrijfsoppervlakte versterktzaltoenemen in de nabije toekomst. Op dit moment is echter nog altijd 60% van alle hoofdberoepsbedrijventekleinombijtoepassingvanefficiëntearbeidsmethodenaan minimaal
één arbeidskracht voldoende werkgelegenheid te bieden. Soms is er slechts ruimte voor
1000 uur produktieve arbeid per jaar (zie ook Cuperus, 1989). Het arbeidsoverschot van
zo'n 800 uur per jaar is structureel. Enig arbeidsoverschot is noodzakelijk wegens het
seizoensgebonden enweersafhankelijke karakter van hetakkerbouwbedrijf. Bovendien is
debruto-werktijdveelal nogalwat hoger dandenetto-tijddoordat menvaak moetwachten
opgoedweer. Daarbijvalteendeelvan hetoverschot niet ineen aaneengesloten periode
enishetoverschotonvoorspelbaar. Doordatervoorlopiggeengroteopnamecapaciteitvoor
dit arbeidsoverschot is,is hier sprakevan een maatschappelijk probleem van structurele
aard.Overigenszijnakkerbouwers creatief inhetvindenvanzinnigeaanvullendeactiviteiten in loonwerk, transportwerk, milieutaken, reparatie van eigen werktuigen,e.d.
Vergrotingvandearbeidsbehoefte perbedrijfdooreengroterdeelvandebewaring,bewerking en verwerking door de teler te laten verrichten lijkt geen algemene oplossing. De
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bewaring,bewerkingenverwerkingvertonen inhetalgemeengrotere 'economiesofscale'
dan de teelt. (Bovendien zijn de akkerbouwers van nature meer teeltgericht dan afzetgericht, hetgeen henduidelijk onderscheidt vanbijvoorbeelddetuinbouwers.Maarditkan
enmoetverbeteren.)Erzijnechter uitzonderingenopdezesituatiebijbestaandegewassen
(bijvoorbeeld uienverpakking op de boerderij), maar vooral in de sfeer van de nieuwe
gewassen (hennepbewaring opdeboerderij)of indesfeervandeproduktievanexclusiviteiten of rariteiten (bijvoorbeeld handgeraapte aardappelen, produktie van Groninger
Landbrood of Deltabier).
1.4.3. Intensivering en milieu
Bijhetbegrip intensivering kangedacht wordenaaneentoenamevandebenodigde hoeveelheid produktiemiddelen per oppervlakte-eenheid grond (bijvoorbeeld door de keuze
van gewassen die veel arbeid vergen en door de keuze vanteeltsystemen met een grote
inputvanmeststoffenenbestrijdingsmiddelen) enaaneentoenamevandefrequentievan
de hoog-salderende gewassen in het bouwplan. Soms verstaat men hieronder ook het
opvoeren van het aantal bewerkingen per hectare. In dit rapport denken we primair aan
verhoging van de (gemiddelde) hoeveelheid input per hectare.
Hetextensiteitsprobleem(zieparagraaf 1.4.2.)nooptdeakkerbouwer ertoe,defrequentie
vanhoog-salderende gewassen,voornamelijk deaardappel,optevoeren. Devernauwing
vanderotatie,die hiervan hetgevolgis,leidttot eentoenamevanproblemen met bodemgebondenziektenenplagen.Vervolgenswordteenhoeveelheid gewasbeschermingsmiddel ingezet, om deze problemen enigszins te beheersen.
Er is een direkte samenhang tussen de (ongunstige) bedrijfsgroottestructuur en de
nagestreefde intensiteit: teneinde de eigen arbeid zo goed mogelijk aan te kunnen wenden, strevendeagrariërs naar een maximaal aandeel vande hoog-salderende gewassen
in het bouwplan. Hoewel de emissie van restanten meststoffen en bestrijdingsmiddelen
vanuit deakkerbouw naar het milieu relatief beperkt iseneenduidelijkeafname vertoont,
zullen ook hier de eisen verscherpt worden. De akkerbouw zal hierop moeten inspelen,
door minderaantewendenendoorandersaantewenden.Deveranderingen inteelttechniekzullenbelangrijkegevolgenhebbenvoordebedrijfsorganisatieendebedrijfsvoering.
Overigens kan de akkerbouw een bijdrage leveren aan de milieuproblematiek in deveehouderijdoor hetverwerkenvaneendeelvanhetmineralenoverschot vandeze bedrijfstak
en het produceren van krachtvoer of krachtvoervervangers, waardoor de import vanveevoer (en dus van mineralen) kanverminderen.
1.4.4. Rentabiliteit
In paragraaf 1.4.1.werd reeds over de prijs- en de daarmee samenhangende inkomensontwikkeling gesproken. Deze hebben grote gevolgen voor de rentabiliteitspositie van de
bedrijven. UitTabel3blijkt datdeopbrengsten per 100gulden kostenopdegroterebedrijven de laatstejaren sterk gedaald zijn tot gemiddeld ver beneden de 100gulden en wel
inallegenoemde akkerbouwgebieden. Het rendement wasoverigens inde Veenkoloniën
algeruime tijderg laag.Opde kleinere bedrijven (enweer metname inde Veenkoloniën)
was desituatie al langer slecht. Het meest opvallende van de laatstejaren isevenwel dat
er nu zelfs bij de grote bedrijven sprake is van een aanzienlijk verlies.
Ditlaatzichookillustreren metdenominalebedrijfsuitkomsten.Inditgevalworden slechts
de grotere bedrijven met de kleinere vergeleken. Het ondernemersinkomen vertoont een
sterkedalingvooral bijdegrotere bedrijven,terwijl de besparingen ende bedrijfsreserveringen sterk negatief zijn geworden.

2. ENKELE VOOROORDELEN

2.1. Algemeen
Devolgende vooroordelen steken telkens weer de kop op:
1. de akkerbouw heeft in Nederland geen bestaansrecht meer;
2. de produktiviteitsontwikkeling in de akkerbouw steekt schril af tegen die in andere
sectoren vandemaatschappij, maar blijft ook achter bijdeandere bedrijfstakken inde
landbouw;
3. akkerbouw is een sterk vervuilende activiteit.
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Deze vooroordelen zullen achtereenvolgens besproken worden.
2.2. Het nut van de Nederlandse akkerbouw
Zoals eerder reeds betoogd is een akkerbouw in Nederland noodzakelijk
1. totbehoudvandepotentievanvoorzieningineigenlandvanessentiëlelevensbehoeften;
2. voor een goed beheer van gronden die niet nodig zijn voor andere maatschappelijke
activiteiten;
3. totbehoudvaneenstructuureneenboerenstanddievangrootnutkunnenzijnalsnieuwe groene grondstoffen nodig zullen blijken (bio-energie bijvoorbeeld).
Tabel 3. Opbrengsten per 100gulden kosten en bedrijfsuitkomstenvan grotere en kleinere akkerbouwbedrijven in verschillende gebieden. Bron: Rapportage Werkgroep Akkerbouw, Meerjarenplan Gewasbescherming, Den Haag,1990.
75/76 t/m
79/80

80/81 t/m
84/85

85/86 t/m
87/88**

Opbrengsten per 100 gulden kosten*
Groterebedrijven
Noordelijk kleigebied
Centraal kleigebied
Zuidwestelijk kleigebied
Veenkoloniën
Kleinere bedrijven
Kleigebieden
Veenkoloniën

112
121
104
98

96
110
109
93

80
86
83
87

88
79

86
75

73
74

Bedrijfsuitkomsten
Groterebedrijven
Netto-overschot op pachtbasis
Ondernemersinkomen
Gezinsinkomen
Besparingen
Bedrijfsreserveringen
Eigenvermogen (%)

19700
65900
86000
15300
8100
82

16800
81700
114300
33900
24800
81

-/- 49400
26900
56600
-/- 20300
-/- 42600
77

Kleinere bedrijven
Netto-overschot op pachtbasis
Ondernemersinkomen
Gezinsinkomen
Besparingen
Bedrijfsreserveringen
Eigen vermogen (%)

-/- 12300
28900
45100
6900
1400
91

-/- 22000
31300
54500
6820
-/- 800
89

-/- 44600
16600
35900
-/- 13800
-/- 25700
87

exclusief WIR
voorlopige cijfers

Er zijn nog steeds goede vooruitzichten (zeker op de lange termijn) voor de teelt van
consumptiegewassen (aardappelen), plantaardige eiwitten (in het bijzonder als de consumptie van dierlijke eiwitten van éénmagigen zal gaan afnemen), uitgangsmateriaal
(graszaad,aardappelpootgoed), enfijne grondstoffen voor oleochemische en biotechnologische industrie.
Voorlopigblijvendezevooruitzichtengunstig,omdatergeenredenbestaatomtetwijfelen
aan het voortduren van de genoemde comparatieve voordelen. Vooral de hoge oogstzekerheid,de hoge potentiële opbrengst endezeer gunstige verhouding tussengerealiseerde opbrengst en potentiële opbrengst blijven positieve punten. De bedrijfsgroottestructuur zalvoorlopigeenzwakpunt blijven.Doordeverwachtesaneringzullenbedrijvenvermoedelijk groeien naar een omvang met werk voor 1à 1,5vaste arbeidskracht.
2.3. Produktiviteitsontwikkeling in de akkerbouw
UitTabel 1bleekdatdeproduktiewaardevandeakkerbouw overdeperiode 1975tot 1984
relatief minder sterk steegdan die inde gehele landbouw. Indejaren na 1984 iser in de
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akkerbouw zelfssprake van een absolute daling van de produktiewaarde, terwijl de groei
normaal doorgaat indeandere sectorenvande landbouw. Dezetrendverschillen hebben
voornamelijk te maken met de prijspolitiek en worden niet overwegend veroorzaakt door
een slechtere bedrijfsvoering of een minder dynamisch ondernemerschap. Dat blijkt uit
Tabel 4,die de ontwikkeling in prijzen en produktiviteit van de akkerbouw in vergelijking
tot enkele andere takken van de landbouw toont. In alle sectoren zijn de produktprijzen
gestegen, behalve in de akkerbouw. Daarentegen stegen de prijzen van de produktiemiddelenindeakkerbouwhetsterkst.Tegelijkertijdsteegdebruto-produktiviteit hetsterkst
indeakkerbouw eninde leghennenhouderij. Deopbrengsten/kostenverhouding isinalle
sectoren gelijkgebleven of teruggelopen, maar deteruggang wasverreweg het sterkst in
de akkerbouw.
Er is wel sprake van veranderingen in de bedrijfsvoering die een negatief effekt hebben
gehadopdeproduktiviteit. Hetdoel hiervanwasdekwaliteitvanheteindprodukt teverhogen (zonder dat dit altijd goedwerd beloond door een evenredigeverhoging van de prijs)
of het rendement vande input-factorenteverhogen,waarbij niet eens zozeer het grotere
saldo als wel de geringere milieuvervuiling drijfveer was.
Tabel 4. Procentuele veranderingen van prijzen en produktiviteit in de periode
1975/76-1985/86, per produktietak. Bron: Melkkoeien 1987, PR 6-87, LEI, Den
Haag, 1989.

Akkerbouw
Melkveehouderij
Varkenshouderij
Slachtkuikenhouderij
Leghennenhouderij

Prijzen
Produkten

Prijzen
produktiemiddelen

Brutoproduktiviteit

Opbrengsten/
kostenverhouding

-13
+31

+59
+49
+23
+38
+33

+22
+14
+14
+ 7
+23

-33
0
- 6
- 2
- 2

+2
+27
+ 1

2.4. Akkerbouw en het milieu
Deakkerbouw iseen relatief schone takvan de landbouw. Dereden daarvoor isvoor de
handliggend.Bijdemeesteakkerbouwgewassen treedtereenopbrengst-ofkwaliteitsdalingop bijteveel meststof enzijn de mogelijkheden om met niet-chemische middelen de
onkruiden,ziektenenplagenteonderdrukkenduidelijk aanwezig.Vooralbijdegranenen
het gewas suikerbiet is er al enige tijd een trend die er op gericht is een veel hoger
rendement van de kunstmest te bewerkstelligen. Tegelijkertijd met een reductie van de
mestgift kan bij de granen ook de chemische bestrijding van schimmelziekten en de
chemische groeiregulatie worden geëxtensiveerd. Dit leidt tot een geringe opbrengstdaling, gekoppeld aan een sterke reductie van de teeltkosten en van de emissie van
natuurvreemde stoffen naar het milieu.
Bij de suikerbiet is reeds sinds het begin van dejaren '70 een daling van de stikstofgift
zichtbaar omdat vastgesteld werddat met teveel stikstof (vooral laat inhet groeiseizoen)
negatieve effekten ontstonden opdeverhouding biet/loof, hetsuikergehalte inde bieten
dewinbaarheid van de suiker. Opgemerkt moet echter worden dat met de huidige betalingssystemen debietenteler nogmeerwordt gestraft vooreenkilogramstikstof teweinig
danvooreenkilogramstikstofteveel. Bijteweinigstikstof looptdesuikeropbrengst terug
vanwege hetverliesaanwortelopbrengst. Bijteveelstikstofwordtdegeldelijke opbrengst
negatief beïnvloed door een daling van het gehalte aan suiker en een daling van de
winbaarheid. Doordat een te beperkte doorrekening van dewinbaarheid plaatsvindt, zal
de teler echter het risico van te veel boven dat van te weinig prefereren.
Bijdesuikerbietzijnookgrotevorderingen gemaakt methetterugdringen vanhet gebruik
van chemische gewasbeschermingsmiddelen door rijenbespuiting en lage-doseringstechnieken.
Van de grote gewassen in de akkerbouw zijn er slechts twee waarbij de teler het milieu
zwaar belast, te weten de aardappel en de snijmaïs.
Bij de aardappel is de inzet van natuurvreemde stoffen groot om de volgende redenen:
1. het aandeel aardappel in de vruchtwisseling wordt in veel rotaties gemaximaliseerd,
waardooreengroteinzetvanbestrijdingsmiddelenter bestrijdingvanvruchtwisselingsziektennoodzakelijkis.Indenabijetoekomstzalereenwettelijkeregeling komenwaarbij de frequentie van de teelt onder het niveau komt waarop slechts met behulp van
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chemicaliën onaanvaardbare schade kanwordenvoorkomen.Vandeinde akkerbouw
ingezette hoeveelheid actieve stof van de gewasbeschermingsmiddelen wordt ongeveer 70%aangewend omdeproblemen vandetenauwevruchtwisseling vandeaardappeloptelossen.Metdenieuwewetgevingophetgebiedvandevruchtwisseling kan
detotaleinzetaanchemischemiddelenindeakkerbouwdusenormterug.Hierbijmoet
overigens onderscheid gemaakt worden tussen de rotaties met een hoog aandeel
fabrieksaardappel (tot 50% in de Veenkoloniën), waarin gezien de problemen met
onder andere aardappelcysteaaltjes grondontsmetting noodzakelijk is, en de rotaties
met een hoog aandeel consumptie-aardappel (tot 33%), waarin weliswaar ook regelmatiggrondontsmetting wordttoegepast,dochwaarindezebehandeling ookeen positief effekt heeft op andere gewassen in de rotatie. Overigens is het gebruik van
grondontsmetting indeconsumptie-aardappelteeltveellagerdanindefabrieksaardappelteelt;daarnaast isgrondontsmetting minder nodigsinds er rassenbeschikbaar zijn
met resistentie tegen het aardappelcysteaaltje.
2. veel traditionele, maar nog steeds zeer populaire aardappelrassen zijn erg gevoelig
voor de meest voorkomende schimmelziekte. Nu modernere rassen beter tegen deze
schimmelziekte opgewassen zijn, worden deze moderne rassen toch in toenemende
mate geteeld vanwege de afzetmogelijkheden en het milieu. Hier ligt een belangrijke
rol voor de overheid, de handel en de consument om de teler aan te zetten tot het
verbouwen van rassen met een geringere behoefte aan bestrijdingsmiddelen.
3. er is geen teeltkundige rem op het gebruik van stikstof bij de teelt van aardappelen,
omdathetgewasovereenbreedtrajectpositiefreageertopeenhogeregiftenerweinig
negatieve effekten van te veel stikstof op opbrengst en kwaliteit van de aardappel
geconstateerdworden.Derecenteconstateringvanhogenitraatgehalten inongekookteaardappelen kan hierin wellicht verandering brengen. Het grootwinkelbedrijf Albert
Heijn wil op korte termijn de normen voor tafelaardappelen aanscherpen.
Eenverstandigeaanwendingvandestikstofblijktopdeklei-enzavelgrondengeenaanleidingtotovermatigeuitspoelingtegeven(DeKoeijerenWossink, 1990).Doordynamische optimalisatie van de N-bemesting tijdens het groeiseizoen is een verdere
vermindering van de uitspoeling mogelijk. Gedeelde toediening van stikstof is dan
noodzakelijk. Tijdstip en omvang van de giften worden daarbij gebaseerd opwaarnemingen aandestikstoftoestand vangewas en bodem enopeen goede kennis van het
gedragvandemeststofffen indebodemeninhetgewas.Erzijnreedssystemenopde
marktwaarmeedetelerzelfhetnitraatgehaltevanbladsteeltjes kanbepalen.Dekennis
omtrent hetoptimaleverloopvanhetstikstofgehaltevanhetbladoverdetijdendekennis omtrent de gevolgen van eentijdelijk (kortdurend) stikstofgebrek (inherent aan het
systeemvanstikstofdeling)voordeontwikkelingendeproduktiviteitvanhetgewaszijn
echter nog te beperkt voor brede toepassing.
Bijsnijmaïs ishetvooraldehogedrijfmestgift,diein hetoogspringt (of inde neusdringt).
Er is echter geen teeltkundige noodzaak voor dergelijke excessief hoge giften. Het is de
tolerantie van snijmaïs voor extreme giften die de veehouder de gelegenheid biedt zijn
overtollige mest tedumpen op een maïsakker. Het betreft hier dus niet zozeer een akkerbouwprobleem alsweleenveehouderijprobleem. Datzelfdegeldtvoor hetfeitdatdeteelt
van snijmaïs vaak gepaard gaat met bodemverdichting als gevolg van het zware verkeer
op het land dat nodig is voor het uitrijden van de mest.
Ookwanneer degiften beter afgestemdzijnopdetotale behoefte van hetgewas, bestaat
er bij snijmaïs nog wel een risico voor uitspoeling, omdat het vanwege de geringe groeisnelheid in het eerste deel van het groeiseizoen lang duurt voordat het grootste deel van
de meststoffen opgenomen is.
Andere problemen bij de teelt van snijmaïs zijn vruchtwisselingsproblemen (met name
schimmelziektes aan de wortelstelsels), erosiegevaar en problematische bestrijding van
onkruiden alsgevolgvanhetbijcontinuteelt ontstaanvanonkruidpopulaties, die resistent
zijn tegen de gangbare herbiciden.
De akkerbouw is bij een normale teeltwijze dus naar ons gevoelen een relatief schone
bedrijfstak. Bovendien is het juist de akkerbouw die vooroploopt bij het ontwikkelen van
nieuwe bedrijfssystemen waarin het gebruik van chemische stoffen kan worden geminimaliseerd. Het isde enige bedrijfstak van de vollegrondsteelten waarin al meer dan tien
jaar intensief onderzoek gaande is naar het terugdringen van het chemicaliëngebruik en
het isook deenige tak waarin het onderzoek inmiddels zoveel bruikbare gegevens heeft
opgeleverd dat begonnen kanworden aande introductievande nieuwetechnieken inde
praktijk (geïntegreerde landbouw). Daarbijvaltvoortdurend op hoegroot de bereidheid is
bij de agrariërs om tot aanpassingen te komen, zelfs als dit leidt tot een complexere en
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meer riskante bedrijfsvoering.
Indenabijetoekomst kandeakkerbouwtevensvangrootbelang blijkenvoorde benutting
van de organische mest uit de bio-industrie, mits de mestgift goed is aangepast aan de
behoefte vanhetgewas. Hierdoor kande mineralenbalansvoor Nederland dichter bijeen
evenwicht komen.

3. HUIDIGE ONTWIKKELINGEN

3.1. Algemeen
Reeds in paragraaf 2.4. werd ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen in de akkerbouw,
waarbijandereaspektendanfysiekeopbrengst,namelijk produktkwaliteit, kwaliteitvande
produktiewijze en zorg voor de natuurlijke omgeving, een belangrijke rol gaan spelen bij
de bedrijfsvoering.
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de omschakeling naar alternatieve vormen van
landbouwenwordtaandachtbesteedaanhetMeerjarenplan Gewasbescherming,verdere
extensivering,agrificatie, biotechnologie endegevolgenvandeze nieuwe ontwikkelingen
voor het saldo en het inkomen.
3.2. Gedeeltelijke omschakeling naar alternatieve vormen van landbouw
Indeverschillende beleidsvoornemens vandeoverheidwordt gesproken van stimulering
van alternatieve vormen van landbouw die verder gaan dan de geïntegreerde teelttechnieken. Terwijl de geïntegreerde teelttechniek een verstandig en terughoudend
gebruik van chemische middelen en meststoffen voorstaat, wijzen sommige andere
vormen van alternatieve landbouw elk gebruik van natuurvreemde stoffen principieel af.
Deze andere vormen van landbouw zijn alleen mogelijk als gestreefd wordt naar een
andere kwaliteitenalsdeinzetvanbepaalde produktiefactoren (met namearbeiden kapitaal) beter beloond wordt.
Bijdeze vormen van landbouw neemt de maatschappelijke behoefte aan areaalweer toe
vanwege de lagere opbrengsten per ha. De voordelen hiervan zijn dat er sprake is van
grondgebruik (endusbeheer)dattegemoet komtaandenoodzaaktot produktieverminderingentothetvermijdenvanonaanvaardbare milieuverstoring. Eenvoordehand liggende
vormhierbij isdeecologische landbouw,waarbijgeennatuurvreemde stoffen inhet milieu
worden gebracht. Deze vorm wordt ook wel eens biologische of organische landbouw
genoemd.Ietsandersisdebiologisch-dynamische landbouw,waarbijniet-materiëlezaken
eveneenseen rolspelen.Erzijn nogwelgroteproblemen indezealternatievevormenvan
landbouw. Zo lijkt het onkruidprobleem nauwelijks oplosbaar.
Peroppervlakte-eenheidisdearbeidsbehoefte bijecologische en biologisch-dynamische
landbouw duidelijk groter. Dat betekent dat de optimale bedrijfsgrootte kleiner is dan bij
gangbare of geïntegreerde bedrijven.
Daarnaast isderentabiliteit vanditsoort bedrijvenvoor een belangrijk deelgebaseerd op
een hogere prijs per eenheid produkt. Dit prijsverschil kan alleen blijven bestaan als er
sprake isvan exclusiviteit en de bereidheid vandeconsument omvoor deze exclusiviteit
te betalen. Het is zeer de vraag of een grote stijging van de produktie het huidige prijsverschil niet zal doen wegsmelten, omdat de groei van de koopkrachtige vraag bij deze
stijging achterblijft.
Dezeteeltwijzen zijnveelal ongeschikt voor de produktie van exportprodukten. Vooral de
ziekte-hygiënischeeisendiedoorsommigelanden(metnameJapanendeVS)aanImportprodukten worden gesteld,zijn zo hoog dat daaraan slechts via chemicaliëngebruik iste
voldoen.
Hiernaast iserechter een groeiende export vaneco-produkten naar het buitenland.Voor
verschillende Produkten zijn derhalve sterk verschillende teeltwijzen noodzakelijk.
3.3. Het Meerjarenplan Gewasbescherming
Deoverheidwenstdestructureleafhankelijkheidbijdegewasbeschermingvanchemische
middelenteverminderenentegelijkeensubstantiëleafnamevanhetgebruikvanchemicaliëntebewerkstelligen.Daarbijisweliswaaralséénvandevoorwaardengestelddatervoor
de agrarische sectoren (dus ook voor de akkerbouw) continuïteitsperspectief behoort te
zijn(ofteblijven),maaruithetbeleidsvoornemen laatzichwelafleidendaterfeitelijksprake
zal zijn van een duidelijke afname van de rentabiliteit, vooral als gevolgvan:
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1. noodzaak tot extra investeringen;
2. blijvende extrakostendieslechtstendeleworden goedgemaakt door besparingen op
het gebruik van chemicaliën en kunstmest.
Vooralvoor defruitteelt, deakkerbouw endevollegrondsgroenteteelt wordt het financiële
beeld op korte termijn ongunstiger. Daarbij moet opgemerkt worden dat er door deresultaten van het Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfssystemen (OBS) te Nagele een wellicht te
optimistisch beeld is geschetst van de rentabiliteit van het geïntegreerde systeem ten
opzichte van het gangbare systeem. Deverliezen bij'de granen en de suikerbiet werden
meer dan goed gemaakt door de winst bij het gewas aardappel. Dezewinst werd echter
uitsluitendveroorzaakt door degoede prijsvan hetaardappelras dat in het geïntegreerde
systeem werd geteeld. Dit prijsverschil is inmiddels verdwenen en zal eerder negatief
worden.
Door heffingen op milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen kan het prijsmechanismetoteen minder gebruik bijdragen.Geziendetechnische verhoudingen zullen hoge
heffingen nodig zijnom effekt tesorteren.Ook wanneer mende inkomsten vandezeheffingen weer aan milieuvriendelijk telende boeren ten goede laat komen zal het effekt op
hetinkomen negatief zijn,tenzij het niettoepassenvaneen bepaald middel gepaard gaat
met een hogere prijs, of de telers uit andere bronnen dan heffingen schadeloos gesteld
worden.
Het Meerjarenplan Gewasbescherming (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, 1990) zal consequenties kunnen hebben voor het aantal uittreders en daarmee
bijdragenaandeschaalvergroting.Daarnaastzalereengroterverschilontstaaninrentabiliteittussendebedrijvenopdeklei-enzwaarderezavelgrondenenerzijdsenopdelichtere
zavelgronden, de zand- en dalgronden anderzijds, vanwege het verschil in opbrengend
vermogen van de grond en het verschil in risico's van uitspoeling.
Bovendien zal het Meerjarenplan Gewasbescherming leiden tot verdere extensivering.
Hierop zal in de volgende paragraaf worden ingegaan.
3.4. Verdere extensivering
In het voorgaande is extensivering besproken als een vermindering van de input van
(stikstof)bemestingengewasbescherming. (Extensivering zouook kunnenzijn het kiezen
vaneenminder intensief bouwplanofhetuitvoerenvanminder bewerkingen,maar indeze
zingebruikenwij hetniet) Eenakkerbouwer zalsteedsstreven naar eeneconomisch optimale inzet van produktiemiddelen. Hierbij speelt de prijsverhouding tussen produkt en
produktiemiddeleneenbelangrijke rol. Lagereprijzenvoordeproduktenzulleneenextensiever teeltsysteemaantrekkelijk makenals de prijzenvande produktiemiddelen nietveranderen. Bijdehuidigeverhoudingen zaldeprijsendaarmee hetsaldovande gewassen
aanzienlijk lagerkomenteliggen.Deeerdergenoemdeextensiveringzalspontaanplaatsvinden alsdedalingvankostengroter isdan hetverliesaanopbrengst. Indat gevalwordt
zij dan ook snel toegepast in de praktijk (bijvoorbeeld een vermindering van de stikstofbemesting in suikerbieten als gevolg van de uitbetaling naar winbaarheid). Voor enkele
gewassen (vooral de granen) blijkt dat tegelijkertijd met de verlaging van de stikstofbemesting ook de inzet van gewasbeschermingsmiddelen verlaagd kan worden. Bij de
gewassen suikerbieten enaardappelen ishetverbandtussen destikstofbemesting en de
gevoeligheid voor ziekten en plagen veel minder duidelijk.
Eenextensiveringvoorbij heteconomisch optimum isteelttechnisch zeker mogelijk, maar
zalopéénofandere wijzeafgedwongen moetenworden,daar zij leidttoteen lager resultaat voor de boer. De eerder genoemde heffingen of verboden kunnen in deze een rol
spelen.Vooralbijaardappelen zaldezevormvanextensivering ernstigegevolgen hebben
voor de inkomenspositie van de teler.
Deverlaagde inzetvanstikstof engewasbeschermingsmiddelen bijtarween suikerbieten
heefttotophedennauwelijksgeleidtoteenveranderingvanhetaantalbewerkingenenvan
dearbeidsbehoefte perbewerking.Compensatievaneenlagersaldoperhectaredooreen
grotereoppervlakte perbedrijf isdannietmogelijk. Bijeenverdergaandeextensiveringzal
hetaantalbewerkingenenmogelijkookdebehoefteaaninzetperbewerkingafnemen.Als
de behoefte aan bewerkingscapaciteit afneemt enertegelijkertijd sprake isvaneen lager
saldo en een lagere opbrengst per hectare, betekent dit een toename van het areaal per
bedrijf om dezelfde produktieomvang te verkrijgen. Vanwege het prijsniveau van 'ecologisch'of'alternatief' geteeldeproduktenisdetrendtenaanzienvanhetinkomenperhectare bij verdere extensivering anders bij een omschakeling naar ecologische dan wel
biologisch-dynamische landbouw.
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3.5. Agrificatie
Overheid en landbouw streven naar eenvergroting van de mogelijkheden om agrarische
grondstoffen tegebruiken voor non-food-toepassingen, vooral ook insectorenwaar tot nu
toe grondstoffen van industriële oorsprong worden gebruikt. Dit streven komt voort uit de
landbouwoverschotten, het schaarser worden van fossiele grondstoffen en uit milieuoverwegingen.Helaasblijkt uittallozediscussiesdatsommigen(o.a.vanuithétLandbouwschap) de verwachting hebben dat er met een goed agrificatie-beleid hoop is voor een
oplossingvoordeproblemenopkortetermijn.Echter,dekomende5tot 10jaar-zaldebetekenis van veel agrificatiemogelijkheden gering zijn, vanwege het relatieve nadeel ten
opzichtevanbestaandegrondstoffen,deteverwachten nadeligemilieu-effektenalsgevolg
van intensieve teeltmethoden om de grondproduktiviteit te verhogen, de stand van het
toegepaste onderzoek en niet inde laatste plaats vanwege detegenstand van producenten, distributeurs en gebruikers van bestaande grondstoffen, die marktaandeelverlies en
kapitaalvernietiging vrezen.
Agrificatie kan in het bijzonder gericht worden op de volgende doelstellingen:
1. het vervangen van bepaalde eindige grondstoffen door oneindige natuurlijke grondstoffen;
2. het vervangen van bepaalde Produkten, die door hun produktiewijze of verwerkingstechnologieofdooreenprobleembijdeafvalverwerking hetmilieuschaden,door
Produkten waarbij de milieuschade aanzienlijk kleiner is.
Derhalvevalttehopendatdeoverheid,vanuitditmaatschappelijk belangoplangetermijn,
het gebruik van grondstoffen van plantaardige oorsprong, de teelt van gewassen en het
onderzoek naar teelt, bewaring en benutting en de veredeling van deze gewassen zal
stimuleren. Met name het op de toepassing gerichte onderzoek en de praktische
ontwikkelingvanagrificatieopprojectschaal dienenbevorderdteworden.Onslandkanzo
eensystematische voorsprong en know-how opbouwen die kunnen leidentotdirekte kennisexport en uitbreiding van hoogwaardige teelten (uitgangsmateriaal).
Men moet hetinNederland nietzoeken inhettelenvanbulkprodukten dieelders beter en
goedkoper geproduceerd kunnen worden.
Agrificatieterondersteuningvandeakkerbouw isopdelangetermijnalleen maar effectief
alsdezeleidttotverstevigingvandeNederlandseconcurrentiepositie.Devolgendevragen
moeten beantwoord worden:
1. Welk gewas, buiten de huidige bulkgewassen, zou gezien de Nederlandse mogelijkheden en gezien de Nederlandse comparatieve voordelen geteeld kunnen worden?
2. Hoe kunnen we daarvoor met politieke maatregelen een markt creëren?
Desalniettemin dient verder onderzoek naar agrificatie- mogelijkheden krachtig gestimuleerd te worden. Immers een basisprobleem van de Nederlandse akkerbouw ligt in de
Europese overproduktie van met name granen. Bio-ethanolproduktie en/of hennepteelt
hier ofelders inde EGzaldeoverproduktie endaarmee dedruk opde prijzenverlichten.
In het algemeen lijken er verschillende mogelijkheden te bestaan:
1. produktie van bio-ethanol voor transportbrandstof;
Slechts als detoepassing van bio-ethanol een grote vlucht neemt is een zeker areaal
in Nederland mogelijk. Zelfs indie situatie zal echter het buitenland de produktie van
bio-ethanolsnelovernemen.Buitenlandse produktievanbio-ethanolzaldegraanmarkt
echter ook aanzienlijk kunnen ontlasten;
2. produktie van vezels voor hoogwaardig papier (hout en hennep);
3. produktievangrondstoffen voor milieu-vriendelijke smeermiddelen diedoor wetgeving
voor bepaalde deelmarkten verplicht kunnen worden gesteld;
4. produktie van specifieke secundaire metabolieten, die overigens meestal slechts een
zeer beperkte markt hebben;
5. produktievanspecifiekezoetstoffen,ookalzaldattenkostegaanvanhetsuikerbietenareaal;
6. produktie van krachtvoer of krachtvoervervangers.
3.6. Biotechnologie
Ook debiotechnologische ontwikkelingen wordenvaak aangegrepen om hooptewekken
vooreenbeteretoekomstvandeNederlandse akkerbouw. Inderdaadlijktdeproduktievan
hoogwaardige grondstoffen voor biotechnologische verwerking aantrekkelijk. Voorlopig
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zijn deontwikkelingen nogerg langzaam endieontwikkelingen die op kortetermijncommercieel haalbaar blijkenzijn inhetalgemeen nietvoordeligvoordeakkerbouw. Eenvoorbeeld van zo'n negatieve ontwikkeling is de produktie van hoogwaardig aardappelpootgoed en 'kunstzaad' in laboratoria.
De verdere ontwikkeling van de biotechnologie verdient wel stimulering, teneinde de
concurrentiepositie tenopzichtevanhetbuitenlandveiligtestellen.Ookkandebiotechnologiedesterkesector vandezaaizaad-,pootgoed-en plantgoedproduktie wellicht ondersteunen.

4. TOEKOMST

4.1. Algemeen
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de toekomst van de akkerbouw als sector,
vandeNederlandseakkerbouwbedrijvenalsondernemingen,endievanakkerbouwersals
ondernemers met als hoofdberoep akkerbouwer. Daarnaast is ook de toekomst van de
Nederlandse verwerkende industrie relevant.
Deze 'toekomsten' hangen weliswaar nauw samen, maar zijn niet steeds volledig van
elkaar afhankelijk: sommige bedrijven kunnen redelijk winstgevend zijn, terwijl er toch
slechts een gedeeltelijk inkomen voor de ondernemer uit resulteert. De ondernemer zal
dan neven-inkomsten nodig hebben.
Wij zullen deze verschillende toekomstperspectieven in het navolgende bespreken.
4.2. Toekomst van de Nederlandse akkerbouw
Op grond van het bovenstaande concluderen wij dat er ook in de toekomst behoefte zal
blijven bestaan aan een teelt van landbouwgewassen in devolle grond al was het alleen
maar om in geval van nood snel over te kunnen schakelen op zelfvoorziening, om het
beheervanwaardevolle grondenenlandschaps-ennatuurwaarden,omeenextra uitstoot
van arbeid te voorkomen en voor de afzet van mest uit de dierlijke sector.
4.3. Toekomst voor de Nederlandse akkerbouwgewassen
Vandehuidige 780.000haisongeveer 200.000 haperjaar ingebruik voor de akkerbouwmatige teelt van ruwvoedergewassen (vooral maïs). Als maïs als gewas minder aantrekkelijkwordtdanzalhetvervangenwordendoor andere ruwvoeders (zoalsgrasof luzerne)
of door krachtvoervervangers (voederbiet e.d.) of door marktbare akkerbouwgewassen
zoalsaardappelen.Datbetekentdaterjaarlijks580.000haofmeerover isvoorde'traditionele'akkerbouw. Hetareaalsuikerbiet zalverder dalen,omdat devaste-quotum-produktie
doorbetererassenenteeltmethodenmetminderoppervlakte kanwordenvolgemaakt.Het
lijktthans (nog) niet reëelteveronderstellen dat depolitiek alzover isdatdesuikerbietenteelt wordt afgebouwd om meer ruimte te maken voor de synthetische zoetstoffen, zoetstoffen uitzetmeelof rietsuiker.Ookvoordeaardappelgeldt dateenzekeredalingvanhet
areaal onvermijdelijk is: er is een geschatte behoefte van 60.000 ha consumptieaardappelen,30.000hapootgoeden40.000hafabrieksaardappelen. Ookvoordeoverige
gewassen kunnen dergelijke schattingen worden gemaakt. Intuïtief, zonder wezenlijke
onderbouwing, geven wij hieronder de volgende schattingen:
suikerbiet
aardappel (totaal)
granen
peulvruchten
uien
overige gewassen*

100.000 ha
130.000 ha
100.000 ha
20.000 ha
10.000ha
40.000 ha

Totaal:

400.000 ha

* o.a. landbouwzaaizaden, vlas, koolzaad.
Dat betekent dat de boeren nog een bestemming moeten zoeken voor 180.000 ha. De
Zeeuw etal.(1990)veronderstellen dat deoverheid voldoende geld over zal hebben voor
deaankoopvan200.000ha.Dezegrondisechter nodigvoordeextensivering.Alshetlukt
alternatieve agrarische bestemmingen voor de genoemde 180.000 hatevinden dankun24

nen de gewassen biet en aardappel in frequenties worden geteeld die met gebruik van
resistente rassen niet meer hoeven te leiden tot grote inzet van chemicaliën en/of grote
vruchtwisselingsproblemen. Bijeenzeerextensieve produktiezullengrotere oppervlaktes
per gewas en per bedrijf nodig kunnen worden. Dan zal (een deel van) de resterende
180.000ha hiermee toch een bestemming hebben en zullen minder of geen alternatieve
bestemmingen nodig zijn.
Voordezeovergebleven 180.000hakangedachtwordenaandevolgende mogelijkheden:
1. 'Groene' of 'zwarte' braak;
2. Produktievanoliënenvetten(vooraldespecifiekevetzurenvansommigegewassenzijn
inkleinehoeveelheden interessant).Gewassenalsbekergoudsbloem,moerasandijvie,
lijnolie, e.d.;
3. Vezelgewassen. Met name vlas (textiel, zie echter ook 2), hennep (voor papierpulp),
snelgroeiend hout;
4. Bio-ethanolproduktie als bijmengingsprodukt voor detransportbrandstoffen. Ineerste
instantie bedoeld als bestrijding van de overschotten aan tarwe, op termijn (bij een
voldoende hoogpercentageverplichte bijmenging) ook uitbreidingvanhetareaal.Een
wat langere periode van hoge energieprijzen maakt dergelijke oplossingsrichtingen
realistischer;
5. Specialeprodukten,zoalsvollegrondsgroenten,bloemzaden,medicinalestoffen,e.d.;
6. Deproduktievankrachtvoer doordeakkerbouwtergedeeltelijke vervangingvangeïmporteerde veevoedergrondstoffen. Het 'Gat van Rotterdam' zal kleiner moeten worden
door het naar elkaar toebrengen van de handelspolitieke bescherming vangranen en
graanvervangers.Opdie manier zalook het mineralenoverschotvan Nederlandteruggedrongen worden.
Vooraldeopties2,3,4en6kunnenvoordeakkerbouwer aantrekkelijk zijn. Deopties 2,3
en6zijn overigens op kortetermijn niet realiseerbaar. Het iswelopvallend dat de meeste
van deze opties toch weer bulkprodukten zijn.
Wanneer deze 180.000hadeelszoudenworden benut voor deextensieve graanteelt (met
een extensiveringsregeling), die een hoogwaardig produkt zou opleveren (bijv.
'milieuvriendelijke baktarwe') en deels zouden worden gebruikt voor intensieve, kleine
agrificatieteelten (farmaceutische grondstoffen; plantaardige smeeroliën, e.d.), dan kan
eenrekenvoorbeeldtonenwatdeze 180.000haakkerbouwland denationale overheid zou
kosten.
Stel dat de overheid voor kwaliteitstarwe (mits extensief geproduceerd) een premie wil
gevenvanNGL.0,10per kilogram.Aannemende datdezetarweeen hogere marktwaarde
realiseert van NGL. 0,05 per kilogram dan komt de prijs ervan te liggen op NGL. 0,38 +
0,10 + 0,05 = NGL.0,53 per kilogram.Overigens zou een premie van slechts NGL. 0,05
per kilogram ook al een aanzienlijke verhoging van het saldo geven. Stel verder dat de
opbrengst per hagemiddeld 20%lager ligt endedirekte kosten metcirca 15%afnemen,
dan ontstaat het volgende beeld voor het saldo:
'Gangbareteelt':
opbrengst: 7500 kg per ha à NGL. 0,38 = NGL. 2.850, direkte kosten: NGL. 900,=
900, saldo

NGL. 1.950,-

'Extensieve teelt':
opbrengst: 6000 kg per ha à NGL. 0,53 = NGL. 3.180, direkte kosten: NGL. 765,=
765, saldo

NGL. 2.415,-

Het resultaat iseen saldoverhoging van NGL.465,- , een positief effekt op het milieu en
een hoogwaardig produkt.
De kosten voor de overheid zijn als volgt te becijferen:
6000 kg per ha à NGL. 0,10 per kg = NGL. 600 per ha.
Steldatvoordezeregeling 100.000hawordtaangemelddanzijndekosten60mingulden.
Eenproduktieverminderingvan20%(zoalsinhetvoorbeeld isbedoeld) betekentviabraakleggingeenlastvan20%van 100.000haàNGL. 1.853 = NGL.37min. Vande NGL.37
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minwordttot nutoeeen deel door 'Brussel' betaald.Vande braakpremievan NGL. 1.853
per habetaalt de EGimmers NGL.675ende nationale overheid NGL. 1178.Dat betekent
datdevoorgestelderegelingweliswaarduurder uitvaltvoordenationaleoverheid,maardat
de meerprijs betrekkelijk gering is in vergelijking tot de winst voor de ondernemers.
Daarkomtnogbijdataanmoedigingvandeset-asidedeschaarstevangrondzalvergroten
en zo het streven naar vergroting van de bedrijfsoppervlakte en extensivering zaltegenwerken. Hetisdanookveel beter deset-aside-regelingzotoetepassendat extensivering
enbouwplanverruimingjuistwordengediend.DeEG-richtlijn moetdemogelijkheid geven
om de set-aside-premie uit te keren aan akkerbouwers, die aantonen dat zij hun
bedrijfssysteem omzettenvan 'gangbaar' naar 'geïntegreerd'.Datzoudebevorderingvan
duurzame, milieuvriendelijke Nederlandse akkerbouw aanmerkelijk kunnen bevorderen
en tevens het EG-probleem van de overschotten kunnen verlichten. Ook de werkgroep
'Duurzaam samengaan van landbouw, natuur en milieu' (De Zeeuw et al., 1990) beveelt
zulk een premiëring van omschakeling naar duurzame, milieuvriendelijke bedrijfssystemen aan.
De bovenbedoelde tarwepremie die de overheid geeft zou de naam van 'milieupremie'
moeten dragen. Tevens moet van dit plan een afspraak deel uitmaken die de maximale
duur en omvang van de premieregeling begrenst, zodat van meet af aan een open-eindregeling wordt vermeden. Hierbij zou de premie stapsgewijs kunnen worden afgebouwd.
Afbouw enoptermijnstelling hebbenverder als positief effekt dat de inspanningen omvia
het kweekwerk nieuwe bakwaardige en ziekte-resistente rassen te ontwikkelen extra
wordengestimuleerd. Indezevalt aan een maximale termijn van 10jaar tedenken.Centraalmoetstaandathetinkomenvandeboeropeenacceptabelniveaugehandhaafd blijft.
Extensiveren van degraanteelt langsdezeweg kanals het beginworden gezien van een
trajectovervelejarenvoordeheleEGenvoorverschillendeteelten.Extensiveringtebeginnenbijdegraanteelt moetprimairvanuit milieu-perspectief wordenbeoordeeld.Demilieueffekten zijn zeer gunstig en manifesteren zich op korte termijn: minder inzet van groeiregulatoren, fungiciden en meststoffen, onmiddellijk leidend tot een lagere milieubelasting.Extensiveringisookconsistent methetinstrumentvandemineralenoverschotheffing,
die er immers op gericht is overbemesting via financiële prikkels tegen te gaan.
Hetisgoedteverdedigendatde'milieupremie'opextensiefgeteeldeproduktennietalleen
doordeoverheidgedragenwordt. Eenbelangrijk deelvandemaatschappelijke batenvan
dit externe effekt zou via een heffing op bakbloem in de consumentenprijs van het eindprodukt kunnen worden verdisconteerd als een 'merit good'.
Decontrole opde naleving moet eenvoudig enrobuust zijn omfraude tevoorkomen.Een
combinatievaneentechnische oplossingviaverplichteaanwezigheidvaneenmerkstof in
degewraaktegewasbeschermingsmiddelen (doordechemische industriebijgemengd)en
hoge boetes op onterechte aanspraken zal voldoende waarborg tegen fraude zijn. Met
modernedetectie-apparatuur zaldemerkstofteachterhalenzijn.Voordegroteverwerkers
levertditnauwelijks meerwerkop,omdat nualvanelkepartijeen monsterwordt genomen
vooronderzoek naarvochtgehalteeneventueelbakkwaliteit.Voordekleineverwerkers(de
molenaar op de hoek) is dit echter moeilijker uitvoerbaar.
Opgemerkt moetwordendat het bovenstaande eenietwatoptimistisch scenario is,onder
andere vanwege de grote rol die de graanprijs speelt voor de agrarische produktie, ook
buiten de akkerbouw.
Op langere termijn kanviabiotechnologie de 'natuurlijke' produktiviteit verder toenemen.
De produktiegroei die hiervan het gevolg is, kan via agrificatie een afzet vinden, omdat
naarmate de tijd verstrijkt de concurrentiepositie van vernieuwbare grondstoffen ten opzichte van grondstoffen met een minerale herkomst steeds verder verbeteren zal.
In bepaalde gebieden van de EG zal set-aside in combinatie met extensieve teelt voor
agrificatiedoeleinden (zoalsdeteeltvanhoutigegewassenenvanhennepvoordewinning
vanvezels en de teelt van suikerbieten,tarwe en fabrieksaardappelen voor de produktie
van bio-ethanol) een mogelijkheid zijn die verbetering van het milieu,onderhoud van het
landschap en het in stand houden van een leefbaar platteland waarborgt en zo tot een
maatschappelijkwenselijkeenfinancieeldragelijkeoplossingkanleiden.Hetvalttebetwijfelen of de thans door de Europese Commissie voorgestelde lijn van 'wereldmarktprijsgelijkvormigheid' een even aantrekkelijk perspectief biedt voor de boer. Deze lijn leidt
immers tot bewuste ontmoediging van efficiency-verbetering en van technologische ontwikkelingenenheefttevenssterkeprijsschommelingenvoor boerenconsument, alsmede
financiële lasten voor de EGtot gevolg.
26

4.4. Perspectieven vande Nederlandse akkerbouwbedrijven bijongewijzigd beleid
Destrategievandemeesteboerenlijkt(volhoudersalszezijn)gekenmerkt tewordendoor
een poging teoverleventot er beteretijden komen.Daarbij zal eerst gepoogd worden het
bedrijf aan te passen aan de nieuwe regelgeving endeveranderende (bedrijfs-)economische omstandigheden. Slechts incidenteel is intensiveren buiten de bestaande akkerbouwteelten(bijv.deteeltvanvollegrondsgroenten ofbloembollen) eenoptieenzeker niet
opeenstandaardmaniervoorelkbedrijf. Danblijftoverdestrategievanoppervlaktevergroting gekoppeld aan eenzekere matevanextensivering. Extensivering leidt bij debelangrijkste gewassen meestal tot een geringer saldo per hectare.Aanpassing vande bedrijfsgroottestructuur isonontkoombaar. Schaalvergroting biedt immers mogelijkheden tot efficiëntere inzet van arbeid en kapitaalgoederen. Door een hoger rendement op het geïnvesteerdeeigenvermogenendooreenbeterebeloningvandeingezette(effectieve) meerarbeid kan een aanvaardbaar inkomen worden verkregen.
Wij gaan er hierbij van uit dat schaalvergroting niet leidt tot een efficiëntere produktie op
een zodanige wijze dat defysieke opbrengsten door een beter ondernemerschap toenemen. Mocht dit wel het geval zijn, dan leidt schaalvergroting (het aanpassen van de
bedrijfsgroottestructuur) tot een nog grotere noodzaak tot extensivering.
Helaas kan hettempowaarin schaalvergroting wordt gerealiseerd,nauwelijkswordenopgevoerd, ondanks de leeftijdsstructuur van de bedrijfsleiders van de hoofdberoepsbedrijven en het beperkt aantal oudere bedrijfsleiders die een opvolger hebben.
Oplossingenvoorhetextensiteitsprobleem(zieparagraaf 1.4.2.)zijnregio-specifiek, onder
anderevanwege deverschillen ingrondprijzen.Globaal kanworden gesteld dat ingebieden met lagegrondprijzen extensivering enschaalvergroting beidezullen moeten plaatsvinden. In gebieden met zeer goede gronden of hoge grondprijzen lijkt intensivering,
specialisatie(zowelmetbetrekkingtotProduktenalsproduktiewijzen)debesteweg. Indien
intensivering niet mogelijk is inverband met milieu-criteria ofwanneer extensivering vanwege grondprijzen of anderszins niet kan,dan zijn part-time-boerenof inkomenssteun de
enige mogelijkheden. Duidelijk is wel dat de grondprijs één van de regulatoren is bij de
structurele ontwikkeling.
Opgemerkt moetwordendatgroterebedrijvenertoeneigenefficiënter tezijnenalsgevolg
daarvan iets lagere kostprijzen per eenheid produkt te hebben, maar dat bij de huidige,
lageopbrengstprijzen zelfsdegrote bedrijvenverlies lijden.Eengeringe negatieve marge
pereenheidprodukt leidtbijeengroteproduktie-omvangtoteengrootverlies.Bijdekleine
bedrijven geldt hetomgekeerde:deze bedrijvenwerken minder efficiënt en hebben thans
een grote negatieve marge per eenheid produkt. Weliswaar is de produktie-omvang beperkt, maar toch is er ook sprake van een groot verlies.
Hoe groot zouden de akkerbouwbedrijven moeten zijn voor een zo gunstig mogelijk
financieel bedrijfsresultaat?
Het volgende is gebaseerd op berekeningen op pachtbasis van het gemiddelde Nederlandse akkerbouwbedrijf met consumptieaardappelen of pootaardappelen. We laten de
vraag of een klein bedrijf door aankoop van grond kan groeien tot een groot bedrijf, alsmede de concurrentiepositie van de akkerbouw bij het verwerven van de grond buiten
beschouwing. UitderesultatenvanLEI-bedrijvenvanverschillende grootte(20tot250ha)
blijkt datergemiddeldoverde laatstejaren nauwelijks samenhang istussen degrootte in
haen het bedrijfsresultaat gemeten als arbeidsopbrengst van de ondernemer. Ook wanneer we de intensiteit van het bouwplan elimineren door de grootte uit te drukken in
standaard-bedrijfseenheden (sbe) isergemiddeld nauwelijks eenverbandtussen grootte
en resultaat. Er is in de huidige situatie geen duidelijke optimale bedrijfsgrootte voor de
akkerbouw aantewijzen.Wel kanmen bijnasteeds constateren dat de produktieomvang
pervastearbeidskracht(VAK)eenbelangrijkerolspeelt. Bedrijvenmeteengrotereproduktieomvang per VAK hebben gemiddeld betere resultaten.Weconstateerden eerder reeds
dat bedrijven met onvoldoende werkgelegenheid voor één man een slechter resultaat
hebbendangroterebedrijven metwerkvooréénof meerarbeidskrachten. Uitdebedrijfsresultatenvan LEI-bedrijven blijkt datde kosten persbedalentoteen bedrijfsomvangvan
350tot400 sbe per bedrijf endaarboven ongeveer constant blijven.Omgunstige kostenverhoudingen tebereiken moet erduseen minimale oppervlakte aanwezig zijn. Het blijkt
dat dit minimum afhangt van de produktieomvang die een VAK maximaal bewerken kan
meteenefficiënte bedrijfsorganisatie. Bijeen bouwplan metgemiddeld5sbe per hectare
zal, indien alle kosten in rekening worden gebracht, er globaal genomen een optimum
liggen bijeen bedrijfsoppervlakte van80 ha. Reeds bestaande bedrijven meteen relatief
geringe kostenlast door reeds geheel of grotendeels afgeschreven gebouwen en machines,zullen ook bij een kleiner areaal relatief een goed resultaat kunnen bereiken. Inhoeverre de optimale omvang leidt tot een acceptabel bedrijfsresultaat is afhankelijk van het
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opbrengstniveau.Wanneer wedefysiekeopbrengsten alsgegevenveronderstellen,ishet
prijsniveau bepalend. Hetprijsniveau is thanszo laag datbij geen enkele bedrijfsomvang
ineengemiddeldjaarbijgemiddeldeopbrengstendeinzetvanarbeidenvermogeneenaanvaardbarebeloningontvangt.Dezittende boerisvaakgeneigd meteenlagebeloningvoor
eigen arbeid en vermogen genoegen te nemen.Zijn verlies is dan zo gering mogelijk bij
eenvolledige benuttingvanmetnamezijneigenarbeid.Uitbreidenvandeomvangboven
het eerder geschetste minimum voor 1VAK, de boer zelf, heeft geen zin omdat de extra
aan tetrekken produktiemiddelen een volledige beloning verlangen en dit in bedrijfsverband niet terugverdiend wordt. Toch betekent deze situatie voor de Nederlandse akkerbouw dat bij een gemiddeld bouwplan (25% aardappelen, 25% suikerbieten en 50%
granen)eenverdubbelingvandebedrijfsgrootte (van40naar80hectarepervastearbeidskracht inclusief de boer) nodig is om het verlies te minimaliseren. De optimale bedrijfsgrootte isechter sterk afhankelijk van het bouwplan. Bijeen kleiner areaal isarbeid over,
die de boer ten nutte kan maken door intensivering indien zijn omstandigheden dat toelaten.Alshetbedrijfextensief blijftzullenveleboerengedwongenzijn huninkomen buiten
het akkerbouwbedrijf aan tevullen met nevenwerkzaamheden.
4.5. Perspectieven van de Nederlandse akkerbouwers
Tenzij er sprake zalzijn van een hoogtempo van uitstoot van arbeid in de akkerbouw en
eenuitbreidingvanhetaantalgeteeldegewassen,zalerook indetoekomst eenoverschot
aan arbeid blijven. Dat kan betekenen dat akkerbouw inverschillende gevallen een parttime activiteit gaat worden.Opzich isdat een minder wenselijke ontwikkeling. Het isdan
ook beter in de toekomst te trachten de arbeid binnen het bedrijf produktief te benutten.
Opbasisvandebovenstaandeschattingenvanarealenendearbeidsproduktiviteit eneen
graanprijsvanongeveer NGL.0,40 per kgkanookeenschattingwordengemaakt vanhet
aantalboerendatnodigisomdezeoppervlakte naarbehorentebewerken.400 000hamet
een gemiddelde bedrijfsgrootte van 80 ha resulteert in een benodigd aantal van 5 000
hoofdberoepsbedrijven, tegen thans 17000 hoofd- en nevenberoepsbedrijven. (Letwel,
deze berekening geldt alleen als gerekend wordt met een gemiddelde bedrijfsgrootte en
eengemiddeld bouwplan!) Bijeen bestaand bedrijf liggendevastekosten nogalwat lager
dan bij een recent gestart, nieuw bedrijf, omdat met gemiddeld veel oudere werktuigen
gewerkt wordt, die mogelijk reeds praktisch afgeschreven zijn en omdat men bovendien
vaak veel minder rentelasten heeft. Dan kunnen bedrijven kleiner dan 80 ha op korte
termijn voorshands nog een redelijke schaal blijken te hebben.
Gezien de omvang van de noodzakelijke aanpassingen lijkt het ongewenst de graanprijs
verder te laten dalen beneden het reële kostenniveau. Het huidige prijspeil van ongeveer
NGL. 0,40 per kg ligt nu reeds onder het niveau van de integrale kostprijs van granen in
Noord-Frankrijk, dat als het efficiëntste produktiegebied wordt gezien (Camaret et al.,
1990).
Desondanks wordt er als gevolg van de GATT-onderhandelingen serieus overwogen de
graanprijzen nogverder te laten dalen. Erzijn thans drie mogelijkheden ten aanzien van
hetgraanbeleid.Depolitiekekeuzevooréénvandezemogelijkhedenzaleengrote invloed
hebben op de oplossingsrichtingen voor de akkerbouwsector. De mogelijkheden zijn:
1. Bij de GATT-onderhandelingen geeft de EGtoe aan de andere onderhandelingspartnersenbesluitderhalveomdesteunversneldaftebouwenendegraanprijsteverlagen
tot ongeveer NGL. 0,30 per kg of misschien nog wel lager;
2. Het huidige beleidwordt vooralsnog gecontinueerd (datwil zeggen prijzen afhankelijk
vandeomvangvandeoverproduktie, hetgeenooktoteenverderedalingvandegraanprijs zal leiden);
3. Handhavingvandegraanprijsopeenkostendekkendniveauincombinatie metstraffere
vormen van produktiebeperking (braak en extensivering).
Wij redeneren in het vervolg (met name in Hoofdstuk 5) vanuit de laatste mogelijkheid.
4.6. Perspectieven van de Nederlandse verwerkende industrie
Als gevolgvan deextensivering zal een deel van de Nederlandse industrie een deel van
haargrondstoffen uithetbuitenlandmoetenbetrekken.Ditisvooralhetgevalvoordeaardappelzetmeelindustrie, maar er zijn meer voorbeelden te bedenken. Deze ontwikkeling
heeft nadelige gevolgen voor dezelfvoorzieningsgraad van Nederland, maar ookvoor de
handelsbalans.
Ondanks hetfeit dat hetvoor de benutting vandeovertollige arbeid aantrekkelijk kanzijn
eengroterdeelvandebe-enverwerkingopdeboerderijtelatenplaatsvinden,lijkthettoch
aannemelijk dat de verwerking ook in de toekomst grootschalig blijft.
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5. NOODZAKELIJKE VERANDERINGEN IN DE AKKERBOUW

De akkerbouw uit de periode 1970-1985, met een relatief grote inzet van gewasbeschermingsmiddelen eneeneenzijdigefixatieopmaximalisatievandefysiekeopbrengst isniet
langer aanvaardbaar. Er zullen wegen gevonden moeten worden naar een nieuwe akkerbouw, waarin produktievolume minder belangrijk is, maar waarin specialisatie en hoogwaardige produktkwaliteit, een marktgerichte benadering en een maatschappelijk aanvaardbare produktietechnologie essentieel zijn. Gezien de complexiteit van de problematiekzalslechts bijgebruikvaneenbreedscalavaninstrumenten eenduurzameverbetering mogelijk zijn.
Devolgende veranderingen zijn daarbij noodzakelijk:
1. Beperking van het produktievolume door extensivering
DoormiddelvanbeperkingvanhetproduktievolumeindeEGalsgeheelkanoplangere
termijn het probleem vande (te)lage prijzen wordenverholpen.Op korteretermijn zal
een goede braakregeling enige lucht moeten verschaffen. Op lange termijn zal deze
gronddangeheelaandeproduktieonttrokkenmoetenworden.Eenbetereopzetisons
inzienshetbeperkenvanhetproduktievolumeviaextensivering.Daarbijzouextensiveringgekoppeldkunnenwordenaaneenpremievoor milieuvriendelijk geteeldeProdukten (zie paragraaf 4.3.). Eventueel kan een heffing van bijvoorbeeld NGL. 500 per ha
gelegdwordenophettelenvan'marktordeningsgewassen' en/ofopintensieve produktiewijzen (zie ook SER, 1986); vrijstelling van deze heffing kan men verkrijgen door
tenminste 20%vanzijn areaal braak te leggen of door een ander gewastetelen,dan
wel door een extensivering toe te passen die ook leidt tot een verlaging van de opbrengstmet20%.Ditallesonderdeveronderstellingvaneenredelijk marktprijsniveau.
Stimulering van vrije Produkten is echter gezien de spilfunctie van granen slechts
beperkt mogelijk.
2. Extensivering en schaalvergroting
Voordetoekomst isblijvende extensivering voorde meeste bedrijven noodzakelijk; de
frequentie vande intensieve gewassen en de inzet van produktiemiddelen per gewas
moeten omlaag. Een beperkt deel van de bedrijven kan een intensief bouwplan
houden, mits aan de milieu-eisen tegemoet kan worden gekomen. Regionaal kan de
ontwikkeling sterkgaanverschillen inverband metverschillen ingrondprijzen,milieuen landschapseisen, afzetmogelijkheden voor speciale Produkten, enz. Tegelijkertijd
zullen de mogelijkheden van arbeid buiten het bedrijf volop benut moetenworden.
Indienmendehoofdberoepslandbouw wensttebehoudenzalindetoekomstdegemiddelde bedrijfsgrootte moeten toenemen om de weg vrij te maken voor extensivering,
een volledige benutting van de beschikbare arbeid van de akkerbouwer binnen zijn
eigen bedrijf en een meer efficiënt gebruik van kapitaalgoederen. Op deze manier is
er voor de blijvers een redelijke bestaansmogelijkheid.
3. Geenverdere prijsdaling
Naast beperkingvan het produktievolume door extensivering isons inziens een landbouwpolitiek noodzakelijk die een behoorlijke beloning voor de inzet van arbeid en
kapitaalgoederenopefficiënte bedrijven mogelijk maakt. Uiteraard isditeen Europese
aangelegenheid.
4. Omschakeling naar duurzame landbouw
Extensiveringgaatgoedsamenmetmaatregelenterverbeteringvandeduurzaamheid
vanhet produktiemilieu en beperking van de nadelige effecten van de akkerbouw op
het milieu. De nieuwe richtlijnen voor een duurzame landbouw in een schoon milieu
moeten nietals lastworden beschouwd, maar ook alseen aanzet totvernieuwing. De
Nederlandseakkerbouw kanvandezenoodzakelijke ombuiging eencomparatief voordeel maken. Benutting van de voorsprong in dit opzicht door ons te richten op deelmarktenwaarindemilieuvriendelijkheid eenbelangrijk kwaliteitskenmerk is,iseenniet
te missen kans. Het gaat daarbij om aspekten als natuurzuiverheid, smaak, herkenbaarheid,vertrouwen,e.d.Debelangstelling vandeconsument voor een natuurvriendelijke produktiewijze groeit, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten en zeker
bijonzegrootsteafnemers(zoalsdeBondsrepubliek Duitsland).Goedeprodukten,die
opeen'schone'wijzegeproduceerdzijn,wordeneenbelangrijk exportartikel.Eendoelgerichteenactieve marketing isdaarbij onmisbaar. Eenverdere aanscherping van de
milieuwetgeving is zowel voor de akkerbouw als voor het milieu gewenst. Het Meer29

jarenplan Gewasbescherming voorziet ineenzeker tempo van invoering vande maatregelenter vermindering vandeafhankelijkheid vanchemische bestrijdingsmiddelen,
eenverminderingvanhetgebruikeneenverminderingvandeemissie naar hetmilieu.
Het is erg belangrijk het tempo van deze veranderingen op zijn minst vol te houden.
5. Kwaliteitsbewustzijn van de consument
Daarbij is het van belang dat de consument goed kan beoordelen hoe het produkt is
geproduceerd. Ditgeldt nietalleen vooralternatief geteelde produkten, maar ookvoor
Produkten die op een geïntegreerde wijze tot stand zijn gekomen. De bereidheid van
belangrijke grootwinkelbedrijven als Albert Heijn om in dit opzicht te diversificeren
verdient lofenaanmoediging. Helaaswordendeextrainspanningen enrisico'svande
telers nogonvoldoendedoordeafnemer beloond.Ookdegenetische achtergrondvan
een produkt kanweer een belangrijk kwaliteitskenmerk worden,omdat het reeds een
indicatie geeft van de behoefte aan bestrijdingsmiddelen bij de teelt.
6. Bevordering van de ontwikkeling van een nieuwe generatie
gewasbeschermingsmiddelen
Hetgebruikvanmilieubelastendegewasbeschermingsmiddelen moetteruggedrongen
worden.Tegelijkertijd moet er ons inziens ruimte worden gecreëerd voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen, die effectief zijn, maar
het milieu niet of nauwelijks belasten. Het huidige beleid van terugdringing van de
afhankelijkheid en het gebruik van chemische middelen maakt deze middelen niet
overbodig,zeker niet indeteelt van uitgangsmateriaal. Het huidige beleid leidt echter
weltoteengroteterughoudendheid bijdeindustrieomteinvesteren inde ontwikkeling
van nieuwe middelen.
7. Efficiënt gebruik van kapitaalgoederen
Indeakkerbouw wordt een belangrijk deelvande integrale kostprijs gevormd door de
vastekosten,waaronderarbeid,werktuigenengrond.Alsgevolgvandegroteverscheidenheidvangewassen,teelthandelingen enbewarings-enbewerkingstechnieken isde
inzet vanveelvan de kapitaalgoederen opeen individueel bedrijf gering. Het verdient
derhalve aanbeveling een efficiënt gebruik van de kapitaalgoederen te bevorderen.
Hierbij denkenweaan machineringen,samenwerking en loonwerk, maar ookaaneen
grotereflexibiliteit bijhetgebruikvandegrond,bijvoorbeeld indevormvanteeltpacht.
8. Agrificatie
Hetbovenstaande heeftvoorlopig meer betekenisdandeagrificatie. Desalniettemin is
voor de lange termijn agrificatie noodzakelijk. Ook daar speelt overigens de belangstelling van de consument voor natuurlijke, milieuvriendelijke grondstoffen en eindprodukten een belangrijke rol.
9. Produktie van krachtvoer
Deproduktie vankrachtvoer opakkerbouwbedrijven dient naar onze meninggestimuleerd te worden zodat de invoer ervan kan verminderen en er een extra mogelijkheid
ontstaat voor de teelt van nieuwe gewassen. Op deze manier kan ook de nationale
mineralenbalansdichter bijhetevenwichtkomenenwordtereenbestemming gegeven
aan een deel van de 180.000 ha,waarvoor de bestemming nog niet vaststaat.

BELEIDSINSTRUMENTEN OM DE NOODZAKELIJKE
VERANDERINGEN TE REALISEREN

Bij het realiseren van de hierboven beschreven veranderingen speelt de overheid een
belangrijke rol. Onderscheid moet worden gemaakt tussen instrumenten voor de korte
(0tot 5jaar) en voor de middellange termijn (5 tot 15jaar). Instrumenten voor de lange
termijn (na2005) blijven in dit stuk buiten beschouwing.
6.1. Instrumenten voor de korte termijn
1. Produktiebeperking
In verband met de voortgaande stijging van de produktiviteit moeten er naar onze
mening in de EG snel dwingende afspraken komen voor een forse beperking van de
agrarische produktiviteit. Deze afspraken zijn nodig om redelijke prijzen te kunnen
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garanderen. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat detarweprijzen niet beneden een
kostendekkend niveau mogenzakken.MochtdeGATTde EGdwingenovertegaantot
een verdere afbraak van de landbouwsteun, dan moet dat bij de akkerbouw niet door
verdere prijsdaling,maar door nogverdere produktiedaling wordengerealiseerd.Voor
de Nederlandse situatie kan dat het best door extensivering van het grondgebruik.
Bevordering van low-input-landbouw door premiëring
Allereerst kaneensterke bevorderingvan een low-input- landbouw (zowel alternatieve
methoden alsgeïntegreerde methoden) door premiëring eenkrachtig instrument zijn.
Inhet kader van het EG-landbouwbeleid is nationale prijssteun niet mogelijk. Wel kan
binnen de EG-richtlijnen voor de set-aside-regelingen naar een oplossing gezocht
worden. Ons inziens kan in Brussel worden bevorderd dat, gelet op de politieke wens
endeecologische noodzaak inonslanddemilieudoelstellingen snelterealiseren,een
koppelingwordttoegestaantusseneennationaleprijstoeslagenbeperkendeproduktievoorschriften, zoals het verbieden van groeiregulatoren en verdere extensivering of
verruiming van het bouwplan. Immers hierdoor worden de concurrentieverhoudingen
nietwezenlijkbeïnvloed.Dezeprijstoeslagenmoeteneenvoorafovereengekomen,tijdelijk
karakter hebben zodat de drijfveer tot voortgaande efficiency-vergroting in kostprijstechnischezowelalskwalitatief-prijstechnische zinnietwordtweggenomen.Hetstreven
naar milieu-en gezondheidsvriendelijke produktie moet de hoofddoelstelling blijven.
Een dergelijke ombuiging van braakpremie naar extensiveringspremie vergroot de
consistentie van het Nederlandse beleid inzake bouwplanverruiming, terugdringing
vandemilieubelasting,extensivering,bedrijfsvergroting enstimuleringvanuittreding.
Bevordering van low-input-landbouw door hectare-heffingen
InhetNederlandse beleidzouden naaronzemeningookhectare-heffingen passenop
gewassen die qua teeltwijze niet voldoen aan eisen van ecologische duurzaamheid.
Inkomsten uitzulkeheffingenzoudenkunnendienenomalternatieveengeïntegreerde
akkerbouw via premies, zeker in de beginperiode, extra aan te moedigen.
Bevordering van low-input-landbouw door overige heffingen
Doorzwareheffingenopmilieubelastendegewasbeschermingsmiddelen eneventueel
ook op overmatig gebruik van kunstmest kan de overheid de overgang naar de lowinput-landbouw sterk stimuleren.Tegelijkertijd zou ons inziens de overheid de boeren
moeten verplichten een boekhouding bij te houden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen envan mineralen.Opdeze manier kan een snelle overgang naar low-inputlandbouw worden gerealiseerd en zal ook het vertrouwen van de consument in het
milieuvriendelijke karakter van de landbouwprodukten kunnen toenemen.
Hogere prijzen voor milieuvriendelijke produkten
Door het toevoegen van indicatorstoffen aan bestrijdingsmiddelen is snelle engoedkopedetectie in hetprodukt vanhetaldan niet gebruikt zijnvan bestrijdingsmiddelen
mogelijk.Wanneerdezenietgebruiktzijn,zoueenhogereprijsvoorhetproduktbetaald
moeten worden.
Bevordering van low-input-landbouw door voorlichting
De overheid zou het als een belangrijke taak moeten zien de voorlichting onder de
akkerbouwers meerterichten opdeaspektenvan milieubelasting,zodat hun duidelijk
wordtwatvoorhenzelfdenegatievegevolgenvandefoutieveinzetvannatuurvreemde
stoffen zijn. Het nut vanvoorbeeldbedrijven hierbij isal bewezen,maar dit instrument
wordt nog teweinig gebruikt.
Afzetstimulering (o.a. door voorlichting aan consumenten)
Naast bevordering door premiëring dient de low-input-landbouw ook bevorderd te
worden door afzetstimulering. Deoverheid dient ons inziens deontwikkeling vanspeciale (deel)markten te bevorderen, waar de prijzen aanmerkelijk hoger kunnen zijn,
omdat de produkten een toegevoegde waarde hebben daar bij de produktie rekening
isgehouden met de omgeving en zulks ten koste gaat van de volle benutting van het
potentieel vaneengewas. Deoverheid kandit onder andere doen door de consument
meer bewust te maken van de verschillen in inzet van natuurvreemde stoffen bij de
verschillende teeltwijzen. Het behoort ons inziens ook tot de taak van de overheid te
bevorderen dat de verschillen tussen produkten in produktiewijzen herkenbaar
gemaakt worden,onder meer door het instellenvan kwaliteitsgaranties en-controles.
Bevordering van de plattelandsontwikkeling
De grote problemen van overproduktie, ongunstige bedrijfsgroottestructuur, milieubelastingenhogegrondprijzen zijnnietopkortetermijnoplosbaar. Ditmaakt hetnood31

zakelijkdaterinvoorlichting enbeleidookaandacht komtvoor part-time-boeren.Daarbijkangedacht wordenaaneenbeleidtenaanzienvanplattelandsontwikkeling datde
akkerbouwers meergelegenheidbiedtbijverdienstenteverwerventegen aantrekkelijke
voorwaarden.
9. Agrificatie
Hoewel de meeste ontwikkelingen op hetgebied vandeagrificatie slechts op langere
termijn enigsoelaas zullen bieden,zijnerthans ook reeds enkele mogelijkheden mits
de overheid bereid is het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen in bepaalde
gevallen te verplichten. Te denken valt aan plantaardige smeeroliën en verfcomponenten.
6.2. Instrumenten voor de middellange termijn
1. (Regionaal-specifieke) aanpassing bedrijfsgroottestructuur
Ermoetenmaatregelengenomenwordendiebedrijfsbeëindiging en bedrijfsvergroting
opeenadequatewijzestimuleren,zodatschaalvergrotingversneld kanworden ('sociostructureel beleid'). Het beleid dient zich ons inziens daarbij te richten op versterking
vandepositievandeoverblijvers.Telanginstandhoudenvanzwakkebedrijvenisnadelig voor de sector als geheel.
Concreet kan de overheid door de bestaande afvloeiingsregelingen teverruimen een
versnelde bedrijfsbeëindiging bewerkstelligen. Daaraan gekoppeld moet een bedrijfsvergrotingsregelingwordengehanteerd.Uittredenenbedrijfsvergroting moetenalséén
zaak worden beschouwd.
2. Agrificatie
Intensivering van het onderzoek naar de mogelijkheden van agrificatie vanuit een
duidelijke behoefte is evenzeer noodzakelijk. Het agrificatiebeleid moet zich echter
naar onze mening op de lange termijn richten,en meer uitgaan van de comparatieve
voordelen van de Nederlandse akkerbouw, dat wil zeggen specialisatie op grondstofproduktie voor betrekkelijk kleine markten,waarbij de teelt enverwerking veel kennis
vergen. Gedacht kanworden aan deproduktie vangeneesmiddelen,e.d.De overheid
kanhiertoebijdragenzoweldooronderzoek alsdoor regelgeving metbetrekkingtothet
verplicht gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen.
3. Beloning van het beheer van landelijk gebied
Tenslottevaltteoverwegendeboereneenbeloningtegevenvoorhunactiviteiten inhet
kader van het beheer van het landelijk gebied, dat een belangrijke maatschappelijke
functie vervult en zonder boerenstand aanmerkelijk aan waarde zal inboeten. Voor
bepaalde, landschappelijk waardevolle gebieden kandit gekoppeldworden aan eisen
ten aanzien van de bedrijfsvoering.
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7. TENSLOTTE

Het is duidelijk dat de landbouworganisaties in de ontwikkeling naar een nieuwe akkerbouw een sleutelrol hebben te vervullen zowel in het overleg met de overheid als in de
noodzakelijke communicatie metdebetrokken leden.Concreet kanervoor de landbouworganisaties een rol zijn weggelegd in:
1. hetovertuigenvandeoverheidvandewenselijkheidvaneensnelleinvoeringvanagrificatie en verdere stimulering van nader onderzoek op het terrein van de agrificatie;
2. het bevorderen van een efficiënt gebruik van de kapitaalgoederen en arbeid via
machine-ringen, samenwerking en loonwerk, maar ook in de vorm van teeltpacht;
3. het bevorderen van studieclubs,juist nu de voorlichting onlangs anders isgestructureerd;
4. hetbegeleidenvanzowelwijkersalsblijversbijhunkeuzeomtrent bedrijfsvoortzetting;
5. het stimuleren van een regionaal beleid uitgevoerd door de nationale overheid.
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