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Woord vooraf

Op het platteland domineren nog steeds sectorale plattelandsvisies (‘functies staan op
zichzelf’) en monofunctioneel landgebruik (‘een stuk land draagt slechts één functie’),
zowel bij de overheden als de overige actoren. Enerzijds krijgt Multifunctioneel
Landgebruik in de huidige ‘gebiedsprocessen’ daardoor geen aandacht, laat staan
vertrouwen. Anderzijds komen de plattelandsoverheden met elkaar en met de andere
actoren niet tot een ‘gebiedsproces’ of lopen daarin vast. Volgens ons is er dus een
groot gemis aan een omvattende plattelandsvisie, die de sectorale visies overstijgt
(‘functies moeten elkaar versterken en mogen elkaar niet verzwakken’) en die alle
functies voldoende ruimte biedt op basis van ML (‘een stuk land draagt meerdere
functies’).
In dit rapport voorzien we in dit gemis met een dualistische plattelandsvisie die zowel
de collectieve als de private functies de nodige ruimte te biedt. De visie is getoetst in
twee gebieden. Wij hopen dat het voorliggende rapport de lezers zal inspireren.
Bovendien hopen we, dat LNV als opdrachtgever en de begeleidingscommissie van
het programma Multifunctionele Landbouw tevreden zijn over onze poging tot
vernieuwing van denken en handelen inzake ons platteland.
De auteurs.
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Samenvatting

In een voorafgaande nationale verkenning zijn zes provincies met veel kansrijke
plattelandsgebieden voor Multifunctioneel Landgebruik (ML) geselecteerd: drie met
veel en drie met weinig stedelijke druk c.q. stedelijke behoefte aan ML. Dit rapport
betreft een verkenning van de kansen voor ML op gebiedsniveau. De samenvatting
beschrijft de verkenning chronologisch in drie paragrafen: ‘gebiedsprocessen’ nog
niet toe aan ML, dualistische visie met ML voor ordening van ‘gebiedsinhoud’ en
‘gebiedsproces’ en tenslotte ‘gebiedsinhoud’ van ‘Landstad Deventer’ en ‘Walcheren
2000+’. In de loop van de verkenning is ingezien dat landbouw een te sectorale
invalshoek is en bovendien een aantal activiteiten betreft met zeer uiteenlopende
mogelijkheden voor ruimtelijke combinatie met andere functies. Daarom is
Multifunctionele Landbouw vervangen door Multifunctioneel Landgebruik, een term
die het platteland centraal stelt met al zijn functies.
‘Gebiedsprocessen’ nog niet toe aan ML
‘Gebiedsprocessen’ beperken we in deze studie tot de initiatieven van overheden om
met de andere actoren tot gezamenlijke plannen voor een gebied te komen en die
plannen ook samen uit te voeren. Aanvankelijk is de verkenning bedoeld als bijdrage
aan een lopend ‘gebiedsproces’ of als aanzet voor een mogelijk ‘gebiedsproces’, met
als centrale vraag ‘Hoe kan Multifunctionele Landbouw in de geselecteerde gebieden
worden gerealiseerd?’
In Noord-Brabant en Noord-Holland hebben we niet eens een gebied kunnen
selecteren waar zowel Regionale Directie van LNV als provincie de centrale vraag
verkend wilden zien. In Drenthe en Overijssel zijn wel gebieden geselecteerd met
instemming van betreffende gemeenten, maar is de verkenning afgewezen door de
plaatselijke LTO-afdelingen, uit vrees voor planologische schaduwwerking op de
monofunctionele landbouw. In Zeeland is een verkenning t.b.v. een regiovisie voor
de recreatie op Walcheren, samen met de LTO-afdeling en het Bureau voor
Toerisme, gestrand op geldgebrek bij de provincie. Toen zijn we hier alleen verder
gegaan met verkenning van de ‘gebiedsinhoud’ evenals in een tweede gebied in
Overijssel met kansen voor ML (derde paragraaf). In Zuid-Holland heeft de
provincie de LTO-afdeling in het geselecteerde gebied pas betrokken in een
‘gebiedsproces’, nadat het gebruikelijke top-down beleid voor realisering van een
natuurgebied als onderdeel van de EHS volkomen is vastgelopen. In alle zes
provincies blijkt dus niet of nauwelijks interesse, laat staan vertrouwen in de optie
‘Multifunctionele Landbouwers’. De vertegenwoordigers van de LTO-afdelingen
wijzen op het ontbreken van afzet voor de producten en diensten inzake andere
functies, de vertegenwoordigers van provincies en gemeenten prefereren de
vertrouwde Andere Aanbieders, zoals Staatsbosbeheer voor natuur en recreatie en
Waterbedrijf en Waterschap voor waterwinning en -berging. In de Zuidpolder bij
Delfgauw (Zuid-Holland) zijn de overheden zelfs met de optie Andere Aanbieders
vastgelopen in hun beleid t.b.v. natuur en recreatie, door onvoldoende bereidheid
van de landbouwers land te verkopen. Daarmee riskeren rijk en provincie dat ook
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deze groene oase temidden van Vinex locaties verloren gaat voor natuur en recreatie.
We hebben toen verkend, of de resterende vijf melkveehouders bereid zijn hun
landerijen voor deze functies te dooraderen in ruil voor medegebruik van reeds door
de overheid verworven land, naast beheersvergoedingen. De uitkomst is, dat deze
locale vorm van ‘Cross Compliance’ de optie Multifunctionele Landbouwers
voldoende haalbaar maakt.
Op basis van onze ervaringen in deze zes gebieden hebben we moeten concluderen,
dat sectorale plattelandsvisies (‘functies staan op zichzelf’) en monofunctioneel
landgebruik (‘een stuk land draagt slechts één functie’) domineren, zowel bij de
overheden als de overige actoren op het platteland. Enerzijds krijgt ML in de huidige
‘gebiedsprocessen’ daardoor geen aandacht, laat staan vertrouwen. Anderzijds komen
de plattelandsoverheden met elkaar en met de andere actoren niet tot een
‘gebiedsproces’ of lopen daarin vast. Er is dus een groot gemis aan een omvattende
plattelandsvisie, die de sectorale visies overstijgt (‘functies moeten elkaar versterken
en mogen elkaar niet verzwakken’) en die alle functies voldoende ruimte biedt op
basis van ML (‘een stuk land draagt meerdere functies’).
Dualistische visie met ML voor ordening van ‘gebiedsinhoud’ en ‘gebiedsproces’
Om te voorzien in het gemis van een omvattende plattelandsvisie voor alle functies
en hun actoren, hebben we een dualistische plattelandsvisie ontwikkeld met ML.
Deze beëindigt het ongelijke gevecht om de ruimte tussen de economisch zwakke,
merendeels collectieve functies en de economisch sterke, private functies. Want de
visie onderscheidt twee plattelandssferen: Open, Rustige en Stille (ORS-) kernen
voor de hieraan gebonden, merendeels collectieve functies en Hoofdwegzones voor
de hieraan gebonden private functies. Binnen deze kernen en zones delen de functies
de ruimte op basis van ML. Volgens deze dualistische visie met ML kunnen de
overheden voortaan voor ieder plangebied een evenwicht instellen tussen de
economisch zwakke collectieve functies (landschap, natuur en water) en de sterke
private functies (wonen, bedrijvigheid en verkeer) en het gevecht om de ruimte
beperken tot gelijksoortige functiecombinaties met een overzienbaar aantal
(gecombineerde) ruimteclaims. Aldus ordent de dualistische visie met ML het
platteland zodanig, dat in ieder gebied overheden en private actoren het eens kunnen
worden over ‘waar kan wat?’ en zo een gezamenlijk toekomstbeeld kunnen
ontwikkelen. Vervolgens kunnen ze de vraag ‘hoe verder met het gebied’ beperken
tot: ‘hoe komen we tot inrichtings- en beheersplannen per ORS-kern c.q.
Hoofdwegzone binnen het gezamenlijke toekomstbeeld?’ De aldus beperkte en
geordende reconstructie- of herstructureringsopgave kan worden uitgevoerd volgens
een multifunctioneel scenario, met twee –nog te ontwikkelen- instrumenten:
• Een planningsprocedure voor inrichting en beheer van de ORS-kernen en
Hoofdwegzones met een sterke regie van de overheid;
• Een Bank voor Multifunctioneel Landgebruik om de overeengekomen plannen
per ORS-kern en Hoofdwegzone te realiseren.
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‘Gebiedsinhoud’ van ‘Landstad Deventer’ en ‘Walcheren 2000+’
De gebruikswaarde van deze dualistische plattelandsvisie met ML is tenslotte verkend
voor ‘Landstad Deventer’, als voorbeeld van een reconstructiegebied (voor dierlijke
productie) en ‘Walcheren 2000+’, als voorbeeld van een herstructureringsgebied
(voor plantaardige productie én recreatie). Voor beide gebieden geeft de dualistische
plattelandsvisie met ML een overzichtelijk beeld van de ‘gebiedsinhoud’, met
perspectief voor een beperkt en geordend gevecht om de ruimte tussen gelijksoortige
functiecombinaties:
• Elk gebied is ingedeeld in ORS-kernen voor de zwakke, merendeels collectieve
functies en in Hoofdwegzones voor de sterke, merendeels private functies;
• De ORS-kernen zijn ingedeeld in kansrijkdom voor ORS-gebonden ML,
namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk na ‘zware’ reconstructie
resp. herstructurering van agrarische of/en niet-agrarische productie;
• De Hoofdwegzones zijn ingedeeld in kansrijkdom voor ‘zacht’ of ‘hard’
Hoofdweggebonden ML, namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk
na ‘zware’ reconstructie resp. herstructurering van agrarische of/en nietagrarische productie.
Bovendien bij ‘Walcheren 2000+’:
• De ORS-kernen zijn verder ingedeeld in kansrijkdom voor kleinschalige dag- en
verblijfsrecreatie, namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk na ‘zware’
herstructurering van agrarische of/en niet-agrarische productie én de recreatie
zelf;
• De Hoofdwegzones zijn verder ingedeeld in kansrijkdom voor grootschalige dagen verblijfsrecreatie, namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk na
‘zware’ herstructurering van agrarische of/en niet-agrarische productie én de
recreatie zelf.
Bij ‘Walcheren 2000+’ is de vraag ‘waar kan wat?’ dus verder beantwoord dan voor
ORS- of Hoofdweggebonden functiecombinaties in het algemeen, door ook de
kansen te verkennen voor recreatie in combinatie met agrarische en niet-agrarische
productie. Voor het plattelandsbeleid en de ruimtelijke planvorming heeft dit een
duidelijke meerwaarde aangetoond van de dualistische visie met ML t.o.v. de
sectorale en monofunctionele visie die de provincie huldigt in haar regiovisie voor
recreatie (Provincie Zeeland, 1999):
• De dualistische visie leidt tot verdeling van het platteland in ORS-kernen en
Hoofdwegzones. Aan de Zuidwest- en de Noordwestkust komen beiden voor,
terwijl de provincie deze kusten als een geheel ziet. In de dualistische visie
plaatsen wij bovendien kleinschalige recreatie in ORS-kernen en grootschalige
recreatie in Hoofdwegzones. Dit levert een gedifferentieerder beeld op dan dat
van de provincie, die de grootschalige recreatie plaatst langs de voor ‘zon en zee’
en daarmee voor de meerderheid van de recreanten meest aantrekkelijke
Zuidwestkust en de kleinschalige recreatie plaatst langs de slechts voor ‘zee en
natuur’ en daarmee voor een minderheid van de recreanten aantrekkelijke
Noordwestkust;
• ML leidt tot beoordeling van de kansen van klein- resp. grootschalige recreatie in
ruimtelijke combinatie met agrarische en niet-agrarische productie. Dit
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differentieert het beeld nog meer t.o.v. dat van de provincie. Die bekijkt de
kansen voor recreatie in de deelgebieden monofunctioneel en overschat daardoor
systematisch de kansen ten gevolge van de onterechte aanname, dat recreatie zich
met alle agrarische en niet-agrarische productie verdraagt, ongeacht de aard en de
intensiteit.
Dit beeld van ‘waar kan wat?’ volgens een dualistische visie met ML biedt niet alleen
perspectief voor een geordend gevecht om de ruimte, ook biedt het de functies en
hun actoren voldoende ruimtelijke flexibiliteit, diversiteit en economische vitaliteit:
1. Ruimtelijke flexibiliteit: het staat actoren vrij om ORS-kernen samen te voegen
door Hoofdwegzones teniet te doen t.b.v. bepaalde functiecombinaties door
bijvoorbeeld activiteiten uit te plaatsen en betreffende (asfalt-, spoor- of
water)wegen verkeersluw te maken of zelfs geheel af te sluiten (te kleine ORSkernen kunnen ook worden opgeheven, eventueel met compensatie elders);
2. Ruimtelijke diversiteit: geen enkele ORS-kern of Hoofdwegzone hoeft identiek te
worden ingevuld, omdat ze bestemd zijn voor meerdere functies en er dus legio
functiecombinaties mogelijk zijn.
3. Economische vitaliteit:
3.1. ORS-gebonden functies: de collectieve functies (landschap, water, natuur)
zijn economisch zwak, zodat ruimtelijke combinatie met elkaar en de
landbouw in principe kosten verlaagt. De agrarische activiteiten gebruiken
nu nog de meeste grond monofunctioneel; combinatie met de collectieve
functies en recreatie kan voor hen netto meer inkomen opleveren (‘Cross
Compliance’ en directe betalingen voor producten en diensten).
3.2. Hoofdweggebonden functies: zowel de agrarische- als niet-agrarische
productieactiviteiten zijn nu nog verspreid over het platteland en moeten
zich sterk beperken omwille van de collectieve functies en wonen. Als ze
met de Hoofdwegzones een eigen ruimte krijgen, kunnen ze zich
economisch beter ontplooien en zijn ze ook optimaal bereikbaar.
Concentratie van ‘harde’ en ‘zachte’ activiteiten kan de ontplooiingskansen
nog vergroten.
‘Landstad Deventer’ en ‘Walcheren 2000+’ tellen bijna 700 resp. ruim 400 agrarische
bedrijven. De meeste hiervan worden geleid door een 55+ ondernemer zonder
mogelijke opvolger. Dit betekent, dat in de komende jaren veel land en erven zullen
vrijkomen, wat nog versneld zal worden in de reconstructiegebieden bij doorvoering
van de Europese richtlijn voor Nitraat in het grondwater. Om te zorgen, dat de
collectieve functies hiervan hun deel krijgen en de private functies niet tot wildgroei
overgaan, is het belangrijk dat de gezamenlijke overheden hierop tijdig en krachtig
anticiperen met een multifunctionele reconstructie resp. herstructurering en de twee
–nog te ontwikkelen- instrumenten (eind tweede paragraaf) z.s.m. operationeel
krijgen.
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Inleiding

1.1

Probleemstelling

Volgens de nota ‘De Groene Delta’ (LNV, 1998), geschreven in de aanloop naar
Paars 2, dient de Groene Ruimte drie functies te vervullen:
1. Voorzien in een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren;
2. In stand houden van strategische voorraden aan open, rustige en stille gebieden,
water, biodiversiteit en (historisch) landschap;
3. Plaats bieden aan economische productie, zowel agrarisch als niet-agrarisch.
Opvallend is dat de nota de productiefunctie pas als laatste noemt. Maar bij zijn
aantreden heeft Minister Apotheker voor minder radicale vernieuwing gekozen. Hij
heeft ‘De Groene Delta’ in de la gestopt en met de nota ‘Kracht en Kwaliteit’ de
productiefunctie weer voorop gezet in de hoop de agrarische gemeenschap met
zachte hand in beweging te krijgen. Binnen enkele maanden is zijn beleid vastgelopen
op de harde kern van de varkenssector, die zelfs een zachte hand niet wilde
accepteren. Minister Brinkhorst is gekomen. Hij wil met harde hand de dierlijke
productie alsnog grondgebonden maken, op basis van de EU richtlijn voor nitraat in
het grondwater. Op basis van strenge Europese richtlijnen voor pesticiden wil hij
ook de plantaardige productie dwingen zich aan te passen aan de overige functies van
de Groene Ruimte. Maar gezien zijn keuze voor ‘Voedsel en Groen’ (LNV, 2000),
heeft ook de huidige minister het niet aangedurfd het uitgangspunt van ‘De Groene
Delta’ alsnog over te nemen, nl. dat de productiefunctie van de Groene Ruimte niet
meer voorop mag staan en zich moet aanpassen aan de eisen van de andere functies,
die voor de kwaliteit van het bestaan in ons dichtbevolkte en welvarende land in
wezen belangrijker zijn.
In 1999 heeft de multifunctionele visie op de Groene Ruimte niet alleen steun en
erkenning gekregen door aanpassing van het mest- en pesticidenbeleid aan strenge
EU richtlijnen, maar ook door het standpunt van de EU op de WTO conferentie in
Seattle. De EU heeft daar gesteld dat de ruim 80 miljard aan landbouwsubsidies
moeten worden gezien als vergoedingen voor de bijdragen van de landbouw aan de
overige functies van het platteland, naast plantaardige en dierlijke productie. Letterlijk
heeft men verklaard, dat de EU een multifunctionele landbouw kent! Hiermee heeft
de EU zich wel verplicht om voortvarend subsidies los te koppelen van productie en
om te zetten in directe betalingen voor producten en diensten die bijdragen aan de
overige functies. Een bijkomende reden om subsidies af te bouwen is de enorme
uitbreiding van het landbouwareaal van de EU met de toetreding van de
Middeneuropese landen. Wellicht worden dan directe betalingen voortaan aan de
landen zelf overgelaten (renationalisatie van landbouw- en plattelandsbeleid).
Niettemin komen er belangrijke financiële prikkels van de Europese en Nederlandse
overheid voor de niet-productiefuncties van de Groene Ruimte, welke agrarische
ondernemers kunnen aanzetten tot verbreding met- of zelfs volledige omschakeling
op- andere functies. Daarnaast zal omschakeling op Multifunctionele Landbouw ook
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worden geprikkeld door liberalisering van de handel c.q. afschaffing van subsidies en
beschermingsconstructies, hetgeen ondernemers zal dwingen compensatie te zoeken
voor lagere prijzen van- en lagere inkomsten uit- hun traditionele producten.
In ons eerste rapport (Hermans & Vereijken, 1998) hebben we een ruimtelijk
verkenning uitgevoerd naar de landelijke behoefte aan Multifunctionele Landbouw
op basis van twee beleidsvragen:
a) In welke gebieden (gemeenten) is er behoefte aan een grotere bijdrage van de
landbouw aan een aantrekkelijke leefomgeving en/of het beheer van de
strategische voorraden?
b) In welke gebieden vallen hoge behoeften aan Multifunctionele Landbouw van de
zijde van de functies aantrekkelijke leefomgeving en/of instandhouding van
strategische voorraden samen met de behoefte om de economische
productiefunctie te versterken?
Deze verkenning is gebaseerd op de volgende aannames :
1. Instandhouding van de strategische voorraden maakt geen verschil uit voor
de behoefte aan Multifunctionele Landbouw: waar veel voorraden zijn moet
de landbouw ze bufferen, waar er weinig zijn moet de landbouw ze
aanvullen;
2. Aan een aantrekkelijke leefomgeving is vooral behoefte in gebieden met een
hoge bevolkings- of recreatiedruk;
3. Aan versterking van de economische productiefunctie is vooral behoefte in
de gebieden met overwegend grondgebonden landbouw (laag saldo resp.
NGE per ha; NGE = Nederlandse Grootte Eenheid, 1 NGE = 1.000
Euro);
De verkenning heeft de volgende inzichten opgeleverd:
4. In Zeeland, Drente en Overijssel liggen de meeste gebieden, waar
Multifunctionele Landbouw zowel de productie als de leefomgeving kan
versterken omdat hier grondgebonden landbouw overheerst en tegelijk veel
wordt gerecreëerd;
5. In Zuid- en Noord-Holland en in Noord-Brabant liggen de meeste gebieden,
waar de leefomgeving zondermeer dient versterkt, wegens zeer hoge
bevolkings- en recreatiedruk.
Omdat van gebied tot gebied de behoeften aan- en de mogelijkheden voor het
samengaan van de drie functies verschillen, hebben we in het eerste rapport een
nadere verkenning aangekondigd van de volgende beleidsvraag:
c) Hoe kan Multifunctionele Landbouw in de geïndiceerde gebieden worden
gerealiseerd?
De vraag naar de haalbaarheid van Multifunctionele Landbouw hebben we in
1999 bewust toegespitst op het ‘hoe’ omdat we dachten te moeten aansluiten bij
de ‘hype’ in beleids- en onderzoekskringen rond interactieve planvorming en
interactief onderzoek. Hierbij wordt het proces vooropgezet: als dit maar goed
loopt komt de inhoud vanzelf. Sterker nog: inhoudelijke kennis die niet op basis
van een interactieproces is verkregen is minder relevant, want deze kennis mist
‘draagvlak’ en gaat voorbij aan wat de actoren zelf al weten. Maar tijdens ons
onderzoek merkten we dat in de meeste gebieden het ‘proces’ niet verder kwam
dan wensen en plannen uitwisselen en standpunten bepalen. Hierbij huldigden
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zowel de diverse overheden als de andere actoren sectorale visies op het
platteland (‘functies staan op zichzelf’) met monofunctioneel landgebruik (‘een
stuk land draagt slechts één functie’). In de loop van 1999 hebben we ingezien
dat gebiedsprocessen gedoemd zijn vast te lopen als de actoren de sectorale
visies met monofunctioneel landgebruik niet verruilen voor een omvattende
plattelandsvisie met Multifunctioneel Landgebruik, die ruimte biedt aan alle
functies door functies ruimtelijk te combineren. Daarom hebben we een
omvattende plattelandsvisie geformuleerd in de hoop gebiedsprocessen vlot te
trekken in de richting van gezamenlijke planvorming. Als actoren bereid zijn
deze visie te delen, komt de ‘gebiedsinhoud’ centraal te staan:
d) Waar in de geïndiceerde gebieden liggen wat voor kansen voor Multifunctioneel
Landgebruik (ML)?
Vanaf medio 1999 hebben we deze vraag centraal gesteld. De vraag naar ‘waar
kan wat?’ in deze gebieden heeft ons doen inzien dat landbouw een te sectorale
invalshoek is en bovendien een aantal activiteiten betreft met zeer uiteenlopende
mogelijkheden voor ruimtelijke combinatie met andere functies: vandaar de
overgang van Multifunctionele Landbouw op Multifunctioneel Landgebruik, een
term die het platteland centraal stelt met al zijn functies.
In het rapport worden de resultaten van zowel de procesmatige als inhoudelijke
verkenning van de kansen voor ML binnen enkele gebieden gepresenteerd.

1.2

Doelstellingen

De doelstellingen voor de regionale verkenningen in fase 1 met het ‘gebiedsproces’
centraal (1.2.1) waren anders dan die in fase 2 met de ‘gebiedsinhoud’ centraal (1.2.2).

1.2.1

Fase 1

Aanvankelijk hebben we dus beleidsvraag c) en daarmee het ‘gebiedsproces’ centraal
gesteld. Als doel hebben we toen gesteld, de actoren te helpen zicht te krijgen ‘hoe’
ze ML in de geïndiceerde gebieden kunnen realiseren. Daarbij hebben we het
antwoord op de ‘hoe’ vraag gespecificeerd naar:
1) De functies van de Groene Ruimte die men wenst te versterken (in samenhang
met de strategische voorraden):
a) productie én leefomgeving (plattelandsgebieden met overwegend
grondgebonden landbouw, vnl. akkerbouw en melkveehouderij, vooral in
Drente, Zeeland en Overijssel);
b) leefomgeving zondermeer (verstedelijkende gebieden met veel nietgrondgebonden landbouw, met name intensieve veehouderij en
glastuinbouw, vooral in Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland);
2) De stappen, die men reeds heeft gezet en nog wil zetten in dit gebiedsproces:
a) het proces is nog niet gestructureerd (actoren kennen elkaars wensen nog niet
goed, hebben nog geen duidelijke vorm van overleg of samenwerking,
hebben nog geen afspraken over het te volgen traject in het gebiedsproces):
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we kunnen dan de perspectieven voor een gebiedsproces en de kansen voor
ML alvast verkennen;
b) het proces is wel gestructureerd en daarbij is de inbreng van de agrarische
bedrijven:
i) voor alle actoren duidelijk en geaccepteerd: we kunnen dan direct
overgaan op het verkennen van de kansen voor Multifunctionele
Landbouw;
ii) voor een of meer actoren niet duidelijk en acceptabel: we kunnen dan
verkennen welke kansen er zijn, die voor de agrarische bedrijven en
overige actoren wel duidelijk en acceptabel zijn.

1.2.2 Fase 2
Vanaf medio 1999 hebben we beleidsvraag d) en daarmee de ‘gebiedsinhoud’ centraal
gesteld. Als doel hebben we gesteld, de actoren eerst te informeren over de toestand
van de landbouw in de verschillende delen van hun gebied en op basis daarvan per
deelgebied aan te geven wat de kansen voor Multifunctioneel Landgebruik (ML) zijn.
Hierbij zijn we ervan uitgegaan, dat actoren eerst ‘waar kan wat?’ moeten weten en
het daarover eens moeten worden, alvorens ze het eens kunnen worden over ‘wat
kan hoe?’.
Ondanks de verschuiving van het accent van het onderzoek van het ‘wat kan hoe?’
(‘gebiedsproces’) naar het ‘waar kan wat?’ (‘gebiedsinhoud’) is steeds het uiteindelijke
doel geweest, een of twee kansrijke gebieden te selecteren voor een of twee
uitvoeringsprojecten. Hierin willen we ook de kansen vanuit bedrijfsperspectief
verkennen en vervolgens de kansen die vanuit gebieds- én bedrijfsperspectief voor de
betrokken actoren acceptabel zijn, ten uitvoer helpen brengen. Deze
uitvoeringsprojecten komen dan naast het lopende project Winterswijk (Spiertz en
Korevaar, 1999).

1.3

Afbakening van het project

De belangrijkste vier punten, waarop het project is afgebakend, zijn de volgende.

1.3.1

We verkennen ML-kansen voor (deel)gebieden, niet voor bedrijven!

Kansen voor ML kunnen in principe op twee schaalniveaus worden verkend:
• Op bedrijfsniveau: welke kansen zijn er voor diverse typen bedrijven, gelet op
enerzijds hun eigen wensen, mogelijkheden en beperkingen, anderzijds die van
hun omgeving c.q. hun gebied?
• Op gebiedsniveau: welke kansen zijn er voor diverse gebieden, gelet op enerzijds
de fysieke, ecologische etc. mogelijkheden en beperkingen van het gebied zelf,
anderzijds de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de landbouw,
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gemeente- en provinciebesturen e.a. relevante actoren binnen en buiten het
gebied?
In dit project beperken we ons tot verkenning van de kansen voor ML vanuit
gebiedsperspectief. Immers, eerst moeten actoren zicht krijgen op- en het samen
eens worden over- de gebiedskansen, voordat bedrijven weten wat hun
mogelijkheden en beperkingen zijn, resp. welke ML-producten en -diensten worden
gevraagd. Verkenning vanuit bedrijfsperspectief lijkt ons pas in tweede instantie
mogelijk en zinvol. Uiteraard kunnen bedrijven met hun aanbod vooruitlopen op de
vraag, of erop vertrouwen de vraag met aanbod uit te lokken. Maar bedrijven lopen
dan het risico te worden genegeerd of zelfs te worden tegengewerkt, omdat hun MLproduct- of dienst niet blijkt te passen in het gebiedsperspectief.

1.3.2 We verkennen ML-gebiedskansen vooral ‘waar kan wat?’, minder
‘hoe kan wat?’
We hebben in 1999 ervaren, dat verkenning van ML-kansen niet lukt in de volgorde
‘hoe, wat, waar?’ en dat gebiedsprocessen dus gedoemd zijn vast te lopen als eerst
niet voor de actoren is verkend ‘waar, wat’ mogelijk is of juist niet. In dit project c.q.
rapport richten we ons vooral op de vraag ‘waar’ er in de studiegebieden ‘wat’ voor
kansen zijn voor ML, gelet op de globale mogelijkheden en beperkingen van de
deelgebieden en van de hierin aanwezige landbouw. ‘Wat’ die kansen precies zijn, en
‘hoe’ ze kunnen worden gerealiseerd vergt nadere verkenning in interactie met (semi) overheden, maatschappelijke organisaties en (agrarische) bedrijven. Dit schuiven we
door naar het volgend jaar. Overigens hebben we al een theoretisch overzicht ‘wat’
voor kansen er in het algemeen zijn (Vereijken, red., 1997).

1.3.3 Onze rol: onpartijdige verkenners, geen belangenbehartigers.
De diverse overheden (rijk, provincie, gemeente) en de agrarische bedrijven zijn de
hoofdactoren in een eventueel gebiedsproces. Daarnaast kunnen allerlei andere
actoren meedoen, zoals de organisaties voor natuur en milieu, waterschappen,
waterbedrijven en recreatiebedrijven. Als wetenschappelijke buitenstaanders willen
we onze rol beperken tot die van onpartijdige verkenners van ML-kansen vanuit
gebiedsperspectief op basis van de vragenboog ‘waar, wat en hoe?’. Om een nuttige
rol als verkenners te spelen, moeten we geloofwaardig zijn voor de betrokken
actoren. We mogen dus niet worden beschouwd als belangenbehartigers van de
overheid of van de agrarische bedrijven. Helaas zijn we in de meeste gebieden gestart
met het imago de belangen van LNV te behartigen, omdat die onze opdrachtgever is
(‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt…’). Het heeft steeds veel moeite
gekost om een imago op te bouwen van wetenschappelijke verkenners ten dienste
van alle actoren.
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1.3.4 We verkennen ML-kansen vooral vanuit de productiefunctie
Kansen voor ML kunnen in principe vanuit verschillende functies worden verkend.
Vanuit natuur of vanuit waterberging levert dat andere perspectieven op dan vanuit
productie. In deze studie hebben we de kansen vooral verkend vanuit agrarische en
niet-agrarische productie (alleen voor Walcheren hebben we ook de kansen van
recreatie verkend). Dit is realistisch omdat de productiefuncties nog steeds het
platteland en het plattelandsbeleid overheersen.
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Opbouw van het rapport

Eerst presenteren we de werkwijze en resultaten van fase 1 waarin het
‘gebiedsproces’ centraal staat, conform de beleidsvraag: hoe kan ML in de geïndiceerde
gebieden worden gerealiseerd (hoofdstukken 3 en 4). Daarbij staan de verkenningen op
volgorde van vastlopen van het onderzoek mét het gebiedsproces. Dan presenteren
we een dualistische plattelandsvisie die ruimte biedt aan de vele functies en
activiteiten die elkaar momenteel verdringen (hoofdstuk 5). Deze visie hadden we
nodig voor de werkwijze in fase 2 (hoofdstuk 6) waarin de ‘ gebiedsinhoud’ centraal
staat, conform de beleidsvraag: waar in de geïndiceerde gebieden liggen wat voor kansen voor
ML?. In Hoofdstukken 7 en 8 presenteren we vervolgens de resultaten van de
ruimtelijke verkenningen op basis van deze visie aan ‘Landstad Deventer’ en
‘Walcheren 2000+’. We besluiten het rapport met aanbevelingen voor de overheden
(Hoofdstuk 9).
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3

Werkwijze Fase 1: ‘gebiedsproces’ centraal

De eerste helft van 1999 hebben we het ‘gebiedsproces’ centraal gesteld. In deze fase
1 zijn we interactief te werk gegaan volgens een strak stappenplan.
1. Kiezen van studiegebieden die relevant zijn voor het nationaal en provinciaal beleid.
We laten provincies en regiodirecties de gemeenten/gebieden kiezen, waar
verkenning van de kansen voor ML beleidsmatig het meest passend en nuttig
lijkt:
1.1. Hun afdeling Groene Ruimte (of Leefomgeving resp. Recreatie) en - ingeval
van Drenthe, Zeeland en Overijssel - ook hun afdeling Economie (of
Landbouw) vragen een medewerker als contactpersoon te laten fungeren;
1.2. Zowel de contactpersoon (of –personen) van de provincie als die van de
regiodirectie een voorkeuze laten maken van max. 5 gemeenten, die een
potentieel hoge behoefte hebben volgens onze landelijke verkenning
(Hermans & Vereijken, 1998);
1.3. Per provincie een definitieve keuze laten maken van 1 (of meer naburige)
gemeente(n) door de 2-4 contactpersonen van provincie en regiodirectie op
een gezamenlijke bijeenkomst (wel even nagaan bij de gekozen gemeenten of
ze daar blij mee zijn, anders de tweede keuze benaderen!).
2. Per gebied vaststellen of de actoren al een proces van versterking van de functies van de Groene
Ruimte in gang hebben en of een innovatieve bijdrage vanuit ons programma ML nuttig en
wenselijk is.
Per studiegemeente(n)/gebied peilen we bij de provinciale en de gemeentelijke
overheden (hoofdactoren op gebiedsniveau) en de organisaties van het agrarisch
en recreatief bedrijfsleven (hoofdactoren op bedrijfsniveau) de behoefte aan
versterking van de functies van de Groene Ruimte, in hoeverre ze al
samenwerken en ons nodig hebben:
2.1. Via de contactpersonen voor provincie en regiodirectie contactpersonen
zoeken voor de gemeentelijke overheid en (mede) in overleg met hen ook
voor het agrarisch en recreatief bedrijfsleven in de gemeente;
2.2. Met de contactpersonen de wensen inventariseren, die men heeft voor
vernieuwing van inrichting en beheer van de Groene Ruimte (gebruikmaken
van gebiedsvisies, landbouwontwikkelingsplannen etc., vooral ook van
bijbehorende kaarten van bestaande en gewenste toestand in het
studiegebied);
2.3. Met de contactpersonen vaststellen in hoeverre de actoren al gestructureerd
samenwerken en wat de knelpunten zijn bij de opstart of voorgang van het
gebiedsproces;
2.4. Met de contactpersonen vaststellen in hoeverre een bijdrage vanuit ons
programma nuttig en wenselijk is bij de opstart of voortgang van het
gebiedsproces;
2.5. Met de contactpersonen concreet afspreken wat wij zullen bijdragen vanuit
ons programma.
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3. Per gebied de overeengekomen bijdrage leveren aan het startend of lopend gebiedsproces.
Per studiegemeente(n)/gebied verkennen we de mogelijkheden in interactie met
de betrokken actoren en brengen de resultaten in de vorm van een deelrapport in
bij de lokale ‘opdrachtgever(s)’, die kunnen variëren van een of meer actoren
(startend proces) tot een gebiedscommissie (lopend proces). De deelrapporten
kunnen bestaan uit:
3.1. Een hoofdstuk in of een uitwerking van het Landbouw Ontwikkelingsplan
met diverse kansen voor verbreding van de activiteiten naar leefomgeving en
strategische voorraden, met veel vrijheid t.a.v. de wensen van de overige
actoren;
3.2. Een verkenning van de agrarische kansen voor verbreding naar
leefomgeving en strategische voorraden, die min of meer gewenst of zelfs
vereist zijn op grond van een bestuurlijk vastgestelde gebiedsvisie, gesteund
door Reconstructiewet, Relatienota, Provinciaal Omgevingsplan e.a.
wettelijke kaders en regelingen.
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4

Resultaten van verkenningen met het ‘gebiedsproces’
centraal

Conform doelstelling en werkwijze presenteren we eerst de resultaten van de
verkenningen naar de beleidsvraag waarin het ‘gebiedsproces’ centraal staat: hoe kan
ML in de geïndiceerde gebieden worden gerealiseerd? Hierbij zijn we ervan uitgegaan, dat de
regiodirectie van LNV en de provincie, resp. de gemeente(n) en de LTO-afdelingen
waaronder de gebieden ressorteren de verkenning nuttig vinden; als een van deze
actoren de verkenning niet (meer) nuttig vindt, valt het gebied af of wordt de
verkenning voortijdig beëindigd. Oorspronkelijk was het plan zes landelijk
geïndiceerde gebieden te verkennen, drie met stedelijke onderdruk (Zeeland, Drente
en Overijssel) en drie met overdruk (Zuid-Holland, Noord-Holland en NoordBrabant). In paragraaf 4.1 wordt beschreven hoe we in vier gebieden al vroegtijdig
zijn vastgelopen met onze verkenning naar de ‘hoe’ vraag t.b.v. het ‘gebiedsproces’:
Noord-Brabant, Noord-Holland, Drente en Overijssel/Hellendoorn (in Overijssel
hebben we alsnog aansluiting kunnen krijgen bij ‘Landstad Deventer’, zie Hoofdstuk
7). In Zeeland liepen we ook vast in de ‘hoe’ vraag met het ‘gebiedsproces’. Waarom
dit is gebeurd en waarom we hier toch zijn verder gegaan beschrijven we in
Hoofdstuk 8. In Zuid-Holland zijn we beland in een situatie van vastgelopen (topdown) EHS-beleid, wat de provincie met een ‘gebiedsproces’ weer op gang
probeerde te krijgen. In paragraaf 4.2 wordt beschreven welke mogelijkheden we
hebben gevonden om dat proces tot een goed resultaat te brengen. In paragraaf 4.3
trekken we conclusies over de verkenningen met ‘gebiedsproces’ centraal.

4.1

Afgevallen of voortijdig beëindigde deelprojecten

Noord-Brabant viel af, ondanks interesse vanuit Directie Zuid, omdat de provincie
geen interesse had in ons onderzoeksaanbod. Men vond wetenschappelijke
bemiddeling tussen overheid en agrarisch bedrijfsleven niet nodig en ging ervan uit
dat gebiedscontracten volgens plan konden worden afgesloten. We zijn hier dus al
blijven steken in stap 1 van de werkwijze.
Ook in Noord-Holland was de regiodirectie (Noordwest) positief. Men ging zelfs
zover bepaalde gebieden voor te stellen, maar dat zinde de provinciemedewerkers
niet. Die vonden, dat LNV op afstand moest blijven, omdat was afgesproken dat de
provincie het voortouw zou nemen bij gebiedsgericht beleid. Nadat de haren van de
provincie weer wat gladgestreken waren, kwamen beide instanties tot een
gezamenlijke gebiedskeuze: de stedelijke driehoek Hoorn, Enkhuizen en Stedebroek.
Maar omdat we bij provincie, gemeenten en agrarische gemeenschap weinig animo
konden vaststellen voor gebiedsinnovatie, hebben we ons uiteindelijk op andere
provincies geconcentreerd. We zijn hier dus blijven steken in stap 2.2. van de
werkwijze.
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Ingeval van Drente was er veel animo bij zowel regiodirectie als provincie, maar
helaas om verschillende redenen. Directie Noord wilde de kansen voor
Multifunctionele Landbouw verkennen in de akkerbouwgebieden met
fabrieksaardappelteelt, welke sombere perspectieven heeft zodat alternatieve
activiteiten moeten worden gezocht. Provincie Drente wilde liever de kansen voor
ML verkennen in de weidegebieden die zij in het Provinciaal Ontwikkelingsplan
speciaal had aangewezen voor verweving van landbouw met natuur en recreatie. Als
compromis hebben we toen voorgesteld het deelproject uit te voeren in een gebied
met zowel akkerbouw als veehouderij. De gezamenlijke keuze viel toen op
Middenveld, waar de gemeente juist een Landbouw Ontwikkelingsplan wilde laten
opstellen en geïnteresseerd was in een bijdrage vanuit ons project. Aanvankelijk
toonden ook de vertegenwoordigers van de plaatselijke NLTO-afdeling interesse,
maar de stemming werd ronduit afwijzend toen we uiteenzetten, dat we geen
onderzoek wilden doen naar de verbreding met andere productieactiviteiten, maar
met andere functies, zoals natuurbeheer en recreatie. De afdelingbestuurders waren
nl. zeer bevreesd dat verbreding met deze functies de toekomstkansen zou verkleinen
voor de monofunctionele landbouwbedrijven (planologische schaduwwerking). Ook
hier bleven we steken in stap 2.2 van de werkwijze.
Directie Oost en provincie Overijssel zagen aanvankelijk diverse mogelijkheden maar
kozen uiteindelijk voor Hellendoorn. De overwegingen waren dat enerzijds het
gemeentebestuur zich sterk maakte voor vernieuwing in het landelijk gebied met
meer accent op natuur en recreatie, anderzijds ook de plaatselijke GLTO-afdeling
vernieuwing zocht. Na diverse oriënterende gesprekken leken de perspectieven
voorjaar 1999 gunstig; een begeleidingscommissie met overwegend jonge boeren
accepteerde ons voorstel met GLTO-advies samen te werken bij het opstellen van
een Landbouw Ontwikkelingsplan. Wij zouden het deel van de enquête resp. het
hoofdstuk in het LOP verzorgen aangaande de wensen en mogelijkheden voor
verbreding met andere functies. Maar het afdelingsbestuur was duidelijk niet
overtuigd, ook hier was men bevreesd voor planologische schaduwwerking. Alweer
was stap 2.2 van de werkwijze het struikelblok. Het definitief akkoord van de afdeling
Hellendoorn bleef maar uit, officieel weet men dit aan provincie en gemeente, die
niet voldoende wilden financieren (‘als zij ons zo graag de toekomst willen zien
verkennen, laat ze het dan ook maar betalen!’). Uiteindelijk hebben we een ultimatum
gesteld en toen dit verstreken was, ons voorstel ingetrokken en in overleg met
Directie Oost en provincie gekozen voor ‘Landstad Deventer’. Overigens bleek eind
1999 de financiering alsnog rond te zijn gekomen voor het LOP van Hellendoorn.

4.2

Zuid-Holland: na vastlopen EHS-beleid een ‘gebiedsproces’?

Uit de natuurbalans ’99 blijkt, dat op vele plaatsen rijks- en provinciale overheid niet
in staat zijn hun top-down EHS-beleid ten uitvoer te brengen (RIVM & DLO, 1999).
Een typisch voorbeeld van deze problematiek is het gebied Zuidpolder tussen Delft
en Pijnacker, dat de provincie Zuid-Holland ons voorstelde als onderzoeksgebied
(4.2.1). Dit is de eerste verkenning van het ‘gebiedsproces’, die we conform de
werkwijze hebben kunnen afronden met een rapportje aan de gebiedscommissie. In
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het gebied zien we twee beleidsopties voor de Groene Ruimte, maar ze zijn ieder op
zich weinig haalbaar (4.2.2). Een combinatie van beide achten we wel haalbaar (4.2.3).
We concluderen voor de Zuidpolder en andere gevallen van vastgelopen EHS-beleid
dat ‘Cross Compliance’ agrariërs alsnog tot medewerking en zelfs tot
multifunctioneel partnerschap kan bewegen, als de overheid hun bedrijven maar wil
helpen opschalen (4.2.4).

4.2.1

Problematiek Zuidpolder

De Zuidpolder tussen Delft en Pijnacker is een onderdeel van een ambitieus project
van provincie en LNV om de agglomeraties van Den Haag en Rotterdam gescheiden
te houden door een groene zone met veel water: de Groen-Blauwe Slinger. In het
kader van dit project heeft de provincie in 1994 het centrale gedeelte van de
Zuidpolder begrensd als natuurreservaat. De meeste van de circa 20 veehouders in
deze polder hebben geweigerd hieraan mee te werken, omdat zij zich in hun
voortbestaan zagen bedreigd. In 1997 heeft de provincie een gebiedscommissie
ingesteld met als opdracht niet alleen het natuurreservaat te helpen realiseren, maar
de hele 300 ha Zuidpolder duurzaam veilig te stellen als groene ruimte voor de paar
honderdduizend omwonenden in o.a. vier Vinex locaties. De projectleider van de
provincie voor dit deelgebied en de beleidsmedewerker van WLTO vroegen ons een
onderzoeksbijdrage te leveren aan het ‘gebiedsproces’ en rapport uit te brengen aan
de gebiedscommissie.
Als onderzoekers hebben wij ons gerealiseerd dat de overheid een duurzaam groene
Zuidpolder niet kan realiseren zonder partnerschap met de aanwezige landgebruikers.
Het alternatief, namelijk de volledige 300 ha aankopen, is niet reëel, gezien het feit
dat 100 ha natuurreservaat al niet lukt. Ten tijde van ons onderzoek was slechts 50 ha
van de 100 ha voor natuur begrensd gebied verworven, grotendeels buiten de
begrenzing.
De onderzoeksvraag is dus:
‘wat voor een partnerschap kan de overheid aangaan met de aanwezige
landgebruikers om de Zuidpolder duurzaam veilig te stellen?’
4.2.2

Twee opties voor de overheid

Naast voedselproductie heeft de Groene Ruimte nog een aantal primaire functies. De
overheid kan deze toevertrouwen aan Multifunctionele Landbouwers of aan Andere
Aanbieders (Fig. 1).
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Wereldmarkt

Thuismarkt

1. Voedselproductie

2. Landschap-, Natuur-,
Waterbeheer

Multifunctionele
Landbouwers

min.

3. Recreatieve-, Sociale-,
Educatieve diensten

Andere Aanbieders :
Natuurterreinbeheerders,
Waterbedrijven, Waterschappen,
Zorginstellingen, Bedrijfsleven
aankoop van land

max.

Opties voor overheden
(mengvormen mogelijk)
Figuur 1. Aan wie kunnen de overheden (rijk, provincies, gemeenten) de primaire functies van de Groene Ruimte
toevertrouwen?

Optie Multifunctionele Landbouwers pas haalbaar met ‘Cross Compliance’
De optie Multifunctionele Landbouwers wordt haalbaar naarmate de landbouw
ecologiseert en zich verbreedt met andere functies en de vraag groeit naar de
producten en diensten die dit oplevert. Voorlopig lijkt hier geen sprake van. In plaats
van te ecologiseren verhoogt de landbouw de intensiteit van de voedselproductie
(functie 1) om te overleven op de liberaliserende wereldmarkt, terwijl de overheid
tracht de ecologisering af te dwingen door steeds scherpere wetten en regels. Ook
kunnen landbouwers de producten en diensten onder functies 2 en 3 nauwelijks
afzetten, zolang de thuismarkt niet goed is ontwikkeld. De optie Multifunctionele
Landbouwers kan haalbaar worden door het Europese instrument ‘Cross
Compliance’. Hierbij worden de landbouwsubsidies geleidelijk gebonden aan ecologisering van functie 1 en liever nog vervangen door directe betaling voor producten
en diensten inzake functies 2 en 3. Dat kan op Europese schaal de landbouw tot
multifunctionaliteit stimuleren en de consumenten aanzetten tot meer vraag naar
ecologische producten en diensten. ‘Cross Compliance’ is voorlopig nog niet
beschikbaar als Europese regeling. Maar dit laat onverlet dat op basis van ‘ voor wat,
hoort wat’ alvast op regionale schaal regelingen worden getroffen.
Optie Andere Aanbieders loopt vast
Voorlopig vertrouwt de overheid aan de landbouw voornamelijk functie 1 toe en
richt zij zich voor de overige functies op Andere Aanbieders. Deze optie loopt op
veel plaatsen vast:
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a) Er worden landbouwgebieden wettelijk aangewezen (begrensd) om te worden
aangekocht door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en te worden
overgedragen aan o.a. Staatsbosbeheer voor beheer als natuurreservaten annex
recreatiegebieden;
b) Dit stuit op weerstand bij de landbouwbedrijven met land in en rond de
begrensde gebieden, want hun land verliest aan gebruiksmogelijkheden en
daardoor aan marktwaarde;
c) Omdat de hectareprijzen blijven stijgen, zeker nu de overheid de veehouderij
dwingt tot grondgebondenheid, komt BBL in steeds meer gebieden geld tekort
om voldoende land aan te kopen;
d) Bedrijven zijn bovendien steeds minder bereid te verkopen aan BBL, niet alleen
omdat de geboden prijzen stelselmatig achterblijven bij de stijgende trend, maar
ook omdat elders opnieuw beginnen teveel kost.
Combinatie van opties Multifunctionele Landbouwers en Andere Aanbieders
Rijksoverheid, provincies en gemeenten kunnen voorlopig natuur, recreatie,
waterberging en –winning niet op voldoende schaal toevertrouwen aan de landbouw
(optie Multifunctionele Landbouwers), maar slagen er ook onvoldoende in de nodige
ruimte en middelen te verwerven om de niet-agrarische functies te laten behartigen
door Andere Aanbieders. De overheid kan wel slagen door combinatie van beide
beleidsopties. Hierbij realiseert ze haar doelen t.a.v. natuur en recreatie door de
landbouwers tot Multifunctionaliteit (verbreding) te bewegen op basis van ‘Cross
Compliance’ in aanvulling op de -door gebrek aan middelen en ruimte- beperkte
bijdrage van Andere Aanbieders. Voor de Zuidpolder hebben we deze combinatie
van beleidsopties nader uitgewerkt. Het resultaat is ook van belang voor de vele
overige in de optie Andere Aanbieders vastgelopen plannen (RIVM & DLO, 1999).

4.2.3 Combinatie van Multifunctionele Landbouwers en Andere
Aanbieders voor de Zuidpolder
Begin 1999 onderzochten wij hoe de 5 overgebleven melkveehouders onder de 20
landgebruikers, hun toekomst zagen. Daartoe zijn diverse gesprekken gevoerd. Deze
hebben het volgende beeld opgeleverd van de toekomstwensen van deze bedrijven
(Tabel 1):
• Tezamen bezitten de 5 bedrijven 160 van de 280 ha, waarvan circa 40 ha binnen
de begrenzing voor het reservaat.
• De ambities van de 5 bedrijven reiken voldoende ver om de hele Zuidpolder
duurzaam veilig te stellen en al het geplande reservaatsgrasland te beheren.
• Om hun bedrijven voldoende op te schalen, is men in principe bereid in ruil voor
het gebruik van land binnen en buiten het te vormen natuurreservaat,
tegenprestaties te leveren voor natuur, water en recreatie; m.a.w. mee te werken
aan een lokale vorm van ‘Cross Compliance’.
• De Zuidpolder kan dus als duurzame groene ruimte worden veiliggesteld door
een combinatie van de opties Andere Aanbieders en Multifunctionele
Landbouwers, mits de bedrijven in partnerschap met de overheid de overige 120
ha in de Zuidpolder in gebruik weten te krijgen.
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Tabel 1. Gegevens van de 5 bedrijven in de Zuidpolder met land binnen de begrenzing van het natuurreservaat
(Th. Vellinga, ongepubliceerd)
Bedrijf

Areaal (ha)
Melkquotum (ton)
Huidig
Gewenst *
Huidig
gewenst
(wv. Begrensd)
(wv. Reservaat)
1
30 (12)
80 (27)
370
800
2
30 (9)
50 (17)
300
500
3
30 (0)
50 (17)
250
500
4
20 (0)
40 (13)
200
400
5
50 (18)
60 (20)
490
490
Totaal
160 (39)
280 (94)
1610
2690
*
Uitgaande van max. 2 grootvee eenheden per ha (EKO-norm), omgerekend
minstens 1 ha per 10 ton melkquotum (productiegrasland : reservaatsgrasland = 2 : 1).

Hoe combinatie Multifunctionele Landbouwers /Andere Aanbieders te
realiseren?
De overheid kan de combinatie van Multifunctionele Landbouwers
(melkveehouders) en Andere Aanbieders (Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap)
slechts realiseren door voldoende areaal te verwerven voor medegebruik door de
veehouders in ruil voor verbreding op hun eigen 160 ha land met natuur-, water- en
recreatiezorg. Volgens de planning van de veehouders moeten de gezamenlijke
overheden hun huidige landbezit tot minimaal 100 ha uitbreiden, de geplande
omvang van het reservaat (tabel 1). BBL heeft inmiddels al 70 ha verworven, wellicht
wil de gemeente Pijnacker zijn huidige bezit (10 tot 20 ha) in de landpot brengen.
Een andere mogelijkheid is dat het Hoogheemraadschap het laagst gelegen deel van
de polder aankoopt voor waterberging en in medegebruik geeft voor zover de
waterberging dit toelaat. Door ruil van land en landgebruiksrechten voor diensten
kunnen (semi-)overheden en veehouders elkaar dan helpen bij het realiseren van hun
wensen voor en in de Zuidpolder. Deze plaatselijke vorm van ‘Cross Compliance’
vergt de volgende strategie van de gezamenlijke overheden:
1) Het gezamenlijke landbezit binnen en buiten de begrenzing tot minimaal 100 ha
uitbreiden;
2) Voor zover aangekochte land buiten de begrenzing niet kan worden geruild met
land daarbinnen, dit in pacht of in bruikleen geven in ruil voor:
a) beheerscontracten voor (nog) niet aankoopbaar land binnen de begrenzing;
b) contracten voor ecologisch sloot- en randenbeheer in combinatie met
wandelpaden op de omringende landerijen;
3) Aangekocht land binnen de begrenzing in pacht of medegebruik geven, eveneens
in ruil voor bovengenoemde contracten;
4) Met deze ruimere mogelijkheden pakketovereenkomsten sluiten met individuele
veehouders (multifunctionele partners).
De punten 2b, 3 en 4 maken nu nog geen deel uit van de strategie van BBL.
Strategie voor de individuele veehouders:
1) Het bedrijfsareaal buiten en binnen de begrenzing vergroten (Tabel 1) door een
pakketovereenkomst met de overheden via BBL;
2) Zonodig een aanvullende overeenkomst sluiten met het Hoogheemraadschap
voor pacht of medegebruik van door hoogheemraadschap verworven land in het
onderbemalen deel van de polder, in ruil voor bereidheid om eigen land in dit
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deel van de polder beschikbaar te stellen voor waterberging bij wateroverlast in
het gebied.
Landbezit en landgebruik in de Zuidpolder zijn al in hoge mate versnipperd. Veel
snippers zijn in handen van hobbyboeren en niet- landbouwers en die zijn niet
geneigd mee te doen of te verkopen. Dit soort versnippering doet dus afbreuk aan de
kwaliteit van de Zuidpolder en kan moeilijk worden hersteld. Voor een optimaal
resultaat moeten de gezamenlijke overheden dus zo snel mogelijk het partnerschap
aangaan c.q. pakketovereenkomsten sluiten met de resterende melkveehouders.
Perspectief voor multifunctionele melkveebedrijven in de Zuidpolder
Voor de melkveebedrijven die zich weten op te schalen volgens een
pakketovereenkomst, zal de zorg voor natuur, recreatie en water leiden tot een
extensieve bedrijfsvoering, waarmee ze gemakkelijk aan de EKO–richtlijnen kunnen
voldoen. De extensivering kan dus beloond worden door een premie op de gangbare,
steeds lagere melkprijs. De dichte bevolking rond de Zuidpolder kan een thuismarkt
vormen voor eventuele gezamenlijk te produceren en te vermarkten zuivelproducten.
Dus ketenverkorting c.q. aan huis verkopen kan het inkomen van de veehouders
versterken. De zorg voor natuur, recreatie en water wordt vergoed in het kader van
de pakketovereenkomst. Tenslotte biedt de opvang van- en de zorg voor- bepaalde
groepen mogelijkheden voor neveninkomen. Dit hoeven de veehouders of hun
partners niet zelf te doen; ze kunnen volstaan met het bieden van gelegenheid
hiervoor op het erf. Samengevat lijkt het wel degelijk mogelijk om de Zuidpolder tot
ieders tevredenheid te ontwikkelen tot een multifunctionele ‘ Binnentuin’ (WLTO,
1998)!

4.2.4 Conclusies Zuidpolder
De Zuidpolder van Delfgauw is een typisch voorbeeld van het vastlopen van
overheidsplannen voor natuur- en waterbeheer door (begrijpelijk) gebrek aan
medewerking van de landbouw. Blijkens ons onderzoek kan de impasse wel degelijk
worden doorbroken. Het vergt een eendrachtige omschakeling van LNV, provincies,
gemeenten en waterschappen van een landbouw negerend beleid (optie Andere
Aanbieders in Fig.1) op een combinatie van de opties Andere Aanbieders en
Multifunctionele Landbouwers. Om de landbouwers tot multifunctionaliteit aan te
zetten is een lokale vorm van ‘Cross Compliance’ vereist. Met de combinatie van
opties kunnen de gezamenlijke overheden belangrijke resultaten boeken:
• De doelen t.a.v. natuur, recreatie en water realiseren in het voorgenomen tempo
en met minimale aankoop van land.
• De doelen realiseren met de landbouwers als partners, om te helpen bij het
beheer en te zorgen voor aansluiting en ontsluiting ten behoeve van flora, fauna
en recreanten, met name door een Infrastructuur voor Natuur en Recreatie
(Vereijken, 1999a en b).
• Een aanzet geven tot Multifunctioneel Landgebruik, dat in ons dichtbevolkte
land de meest efficiënte oplossing is voor het gebrek aan betaalbare ruimte voor
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de vele collectieve functies die nu eenmaal nodig zijn voor een kwalitatief
hoogwaardig bestaan.

4.3

Conclusies ‘gebiedsproces’ centraal

Terugblikkend op de verkenningen in de diverse gebieden met het ‘gebiedsproces’
centraal, kan het volgende worden geconcludeerd:
• Sectorale plattelandsvisies (‘functies staan op zichzelf’) en monofunctioneel
landgebruik (‘een stuk land draagt slechts één functie’) domineren, zowel bij de
overheden als de private actoren op het platteland;
• Enerzijds krijgt ML in de huidige ‘gebiedsprocessen’ daardoor geen aandacht, laat
staan vertrouwen;
• Anderzijds komen de plattelandsoverheden met elkaar en met de andere actoren
niet tot een ‘gebiedsproces’ of lopen daarin vast;
• Er is dus een groot gemis aan een omvattende plattelandsvisie, die de sectorale
visies overstijgt (‘functies moeten elkaar versterken en mogen elkaar niet
verzwakken’) en die alle functies voldoende ruimte biedt op basis van ML (‘een
stuk land draagt meerdere functies’).
• Als we als onderzoekers een nuttige bijdrage willen leveren aan de
‘gebiedsprocessen’, dan moeten we prioriteit geven aan de ontwikkeling van een
visie, die de functies en hun actoren kan verenigen.
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Een dualistische plattelandsvisie die ruimte biedt voor
collectieve én private functies

Voor het beleid is het zinvol de vele functies van het platteland ruwweg in twee
categorieën te delen: economisch zwakken (m.n. landschaps-, water- en natuurbeheer) en
economisch sterken (verkeer, bedrijvigheid en wonen). Omdat de zwakken niet
profijtelijk zijn maar wel van groot collectief belang, moeten ze collectief geregeld
worden (collectieve functies). De economisch sterken kunnen zoveel mogelijk aan het
particulier initiatief worden overgelaten (private functies). Het centrale probleem voor
het plattelandsbeleid in een vrije markt economie als de onze blijft echter het ongelijke
gevecht om de ruimte tussen de collectieve en private functies: de eerste dreigen door de
laatste steeds verder te worden teruggedrongen (5.1). Als oplossing stellen wij een
dualistische plattelandsvisie voor met twee vormen van multifunctioneel landgebruik
waarbij de collectieve en private functies en activiteiten (kortweg: landgebruikers) ieder
hun eigen ruimte krijgen, waarbinnen ze elkaar kunnen versterken en waartussen ze
elkaar niet kunnen verzwakken (5.2). Omschakeling van het huidige monofunctioneel
landgebruik naar twee ruimtelijk gescheiden vormen van multifunctioneel landgebruik
heeft belangrijke voordelen en perspectieven voor zowel de (zwakke) collectieve als de
(sterke) private landgebruikers. Als deze twee categorieën landgebruikers dat inzien en de
dualistische plattelandsvisie accepteren dan biedt deze visie ook nieuwe perspectieven
voor het plattelandsbeleid (5.3), omdat het succes van dit beleid sterk afhangt van
goedlopende gebiedsprocessen c.q. interactieve planvorming.

5.1

Het centrale probleem voor het plattelandsbeleid

Driekwart van de Nederlanders woont en werkt in een stedelijke omgeving (VROM,
1999). Naarmate ze welvarender en vooral mobieler worden, lijken ze voorgoed
(buitenlui), met strakke regelmaat (forensen, tweede woningbezitters) of minder strakke
regelmaat (verblijfs- en dagrecreanten) de stad voor het platteland te willen verruilen. Dit
opvallend gedrag komt volgens ons voort uit de behoefte aan de Openheid1 (dunne
bebouwing), de (visuele) Rust en de Stilte van het land, als tegenwicht voor de Dichtheid
(aan gebouwen), de (visuele) Drukte en het Rumoer van de stad. Openheid, Rust en
Stilte (ORS) zijn van oudsher de primaire belevingswaarden van het platteland. Ze
worden geboden door een aantal elementen die de stad niet of weinig heeft: agrohistorisch landschap met oppervlaktewater, bos en natuurgebied. Behalve dat deze
elementen afzonderlijk een collectieve functie dragen, maken ze dus samen nog een
collectieve functie mogelijk, namelijk ORS-beleving in allerlei vormen van
openluchtrecreatie c.q. buitenwonen. Behoud van m.n. de ORS-biedende elementen van
het platteland lijkt ons dan ook van vitaal belang voor de kwaliteit van het bestaan in de
dicht bebouwde (compacte) steden van Nederland.
1

In tegenstelling tot de gangbare definitie van Openheid zien wij natuurlijke opgaande elementen als
bomen en bossen niet als aantasting van Openheid. Openheid definiëren we dus als geen tot weinig
niet-natuurlijke opgaande elementen zoals gebouwen en infrastructuur.
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Kaart 1.b ORS-kernen en Hoofdwegzones van Mergelland
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Helaas wordt de historische combinatie van Openheid, Rust en Stilte steeds schaarser
op het platteland. De afgelopen decennia is het platteland door een dicht wegennet
ontsloten en steeds intensiever gebruikt, voor agrarische en niet-agrarische
activiteiten (wonen, werken, recreatie). Openheid, Rust en Stilte zijn hierbij teruggedrongen tot de mazen in het wegennet (ORS-kernen), terwijl rond de wegen zich
de activiteiten concentreren (Hoofdwegzones). De ORS-kernen vormen doorgaans
de resten van het dunbevolkte ‘historisch platteland’ en de omgevende Hoofdwegzones vormen de haarden van het ‘modern platteland’, dat zich met dorpen en steden
steeds verder uitbreidt ten koste van het historisch platteland met zijn O, R en S.
Kaarten 1a-b laten bijvoorbeeld zien, hoe weinig oppervlakte aan ORS-kernen nog
resteert in het voormalig ROM-gebied Mergelland, terwijl het toch als een binnentuin
moet fungeren voor de bewoners van zijn vele dorpen en de omgevende stedenband.
Bovendien is het een geliefd vakantiegebied voor mensen van heinde en verre. Bij
deze kaartverkenning is aangenomen, dat de Hoofdwegzones in breedte variëren
naar gelang de inbreuk op de drie-eenheid O, R en S: 1 km links en rechts langs Aen spoorwegen, 0,5 km langs N-wegen. De oppervlakten aan ORS-kernen en
Hoofdwegzones zijn in Mergelland dan vrijwel gelijk. In het minder verstedelijkte
Twente is de verhouding 3 : 2, dus hier resteren naar verhouding meer ORS-kernen
(Tabel 2). Voor beide gebieden zijn doorgaande B-wegen (die A- of N- wegen
kortsluiten en mettertijd vaak tot N-weg worden verheven) niet mee geschat, omdat
het slechts een quick scan betreft. Bij de nadere verkenning van ‘Landstad Deventer’
en Walcheren hebben we de doorgaande B-wegen wel meegenomen. In ‘Landstad
Deventer’ is de verhouding ORS-kernen/Hoofdwegzones zelfs 1 : 2, als de
doorgaande B-wegen worden mee geschat (Hoofdwegzone links en rechts 0,25 km).
Het minder intensief dooraderde Walcheren zit weer op 1 : 1.
Tabel 2. Oppervlakteverhoudingen ORS-kernen/Hoofdwegzones/bebouwing in enige studiegebieden
Gebied

x1000 ha
Totaal
ORS-kernen (%)
Mergelland*
40,7
14,5 (36)
Twente*
155,0
82,3 (53)
‘Landstad Deventer’
19,4
5,2 (27)
Walcheren
16,4
6,8 (41)
*Doorgaande B-wegen nog niet mee geschat

Hoofdwegzones (%)
13,6 (33)
52,8 (34)
11,4 (59)
7,2 (44)

Bebouwd (%)
12,6 (31)
19,9 (13)
2,8 (14)
2,4 (15)

Tegenover de toenemende behoefte staat geen toenemend aanbod aan ORS.
Integendeel, het aanbod aan ORS neemt jaarlijks verder af door toename van het
stedelijk oppervlak en vooral door toename van de doorsnijding van het platteland.
Deze indicatoren voor de aantasting van het platteland blijken iedere 10 jaar een paar
procent toe te nemen (VROM, 1999). Dit lijkt niet veel, maar men moet er wel bij
bedenken dat doorsnijding van het platteland met nieuwe A- en N-wegen circa 40-50
maal zoveel aan ORS-oppervlak kost!2 De totale oppervlakte aan ORS-kernen/gebied resp. de gemiddelde oppervlakte van de ORS-kernen/gebied lijken ons dan ook
omvattender en gevoeliger indicatoren voor de ruimtelijke kwaliteit dan doorsnijding
van het landelijk gebied.
2

Bij A-wegen uitgaande van 50 m breed tracé en 1000 m brede Hoofdwegzones aan weerszijden. Bij
N-wegen uitgaande van 20 m breed tracé en 500 m brede Hoofdwegzones aan weerszijden.
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Gezien het steeds verder uit elkaar groeien van vraag en aanbod aan ORS, lijkt het
ons hoog tijd voor gericht beleid ter behoud van de resterende ORS-kernen als
‘thuisbasis’ van de collectieve functies. Is het bestaande rijksoverheidsbeleid met een
mix van restricties (bundeling van de verstedelijking c.q. ‘compacte stad’) en
offensieve acties (o.a. Ecologische Hoofdstructuur en bosontwikkeling) en
ondersteunend beleid van provincies en gemeenten (streek- en bestemmingsplannen)
dan niet afdoende? Omdat ORS niet als samenhangende belevingswaarde is erkend
en ORS-kernen niet als dragers hiervan zijn erkend en specifiek beschermd, lijken
indirecte restricties inderdaad niet afdoende voor behoud van de ORS-kernen. Wij
verwachten dat dit uit de cijfers zal blijken, als ORS door VROM als indicator wordt
meegenomen. Wij baseren dit op de gestage toename van verstedelijking en
doorsnijding, maar ook op het verspreide binnensluipen van ORS-aantastende
puntactiviteiten zoals bouw-, vervoers- en handelsbedrijven. Het probleem is
namelijk, dat uitvoerende en toeziende instanties steeds worden geconfronteerd met
een niet te weerstane sociaal- economische druk om vergunning voor uitbreiding dan
wel nieuwvestiging te geven van aantastende activiteiten in ORS-kernen. Steeds is het
‘bij wijze van uitzondering’ en ‘eens maar nooit weer’, maar te weinig realiseert men
zich dat ‘vele kleintjes een grote maken’. De Raad voor het Landelijk Gebied (1999)
signaleert in verband hiermee, dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) op
gemeentelijk niveau is opgeschoven van een ordeningshulpmiddel tot een
registratiekader. Daarbij biedt het artikel 19 van de wet de gemeenten ruime
mogelijkheden om groene bestemmingen in rode om te zetten. Hiervan wordt zo
vaak gebruik gemaakt, dat men spreekt van een artikel 19- cultuur. Dat
puntactiviteiten in ORS-kernen zelfs bij gericht restrictief beleid niet zijn te
beheersen, blijkt uit de toename in stedelijk ruimtegebruik en woonadressen binnen
de gebieden onder restrictief beleid, die zijn aangewezen in de Vinex (VROM, 1999).
Ook offensieve acties zijn niet afdoende om de ORS-kernen veilig te stellen. Men
slaagt er namelijk niet in, de geplande oppervlakten aan land te verwerven voor bosen natuurontwikkeling (RIVM & DLO, 1999). We concluderen dat het huidige
plattelandsbeleid om twee redenen onvoldoende effect sorteert t.a.v. het behoud van
ORS-kernen:
• omdat het beleid ORS niet als samenhangende belevingswaarde erkent en ORSkernen niet als dragers hiervan erkent en specifiek beschermt;
• omdat het beleid de aanwezigheid van een aantal expansieve landgebruikers op
het platteland te weinig erkent en daardoor onvoldoende ruimte biedt. Als gevolg
daarvan ontwikkelen die zich autonoom door de mazen van wet- en regelgeving.
Ze verspreiden zich over het platteland, op gewenste en ongewenste plaatsen,
zodat een steeds fijnere mengeling ontstaat van historische en moderne
landgebruikers, waarbij de laatsten de eersten eerder verzwakken dan versterken.

5.2

Dualistische plattelandsvisie: twee ruimtelijk gescheiden vormen
van multifunctioneel landgebruik

Het huidige beleid weet geen evenwicht te vinden tussen behoud en ontwikkeling
van het platteland resp. tussen collectieve en private functies. Daarom stellen wij een
dualistische plattelandsvisie voor die ruimte biedt aan alle gebruikers van het
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platteland, dus niet alleen de collectieve, welke zijn gebonden aan de krimpende
ORS-kernen, maar ook de private, welke zijn gebonden aan de uitdijende
Hoofdwegzones. Deze dualistische plattelandsvisie luidt kortweg als volgt:
1. Erken de noodzaak van ontwikkeling naast behoud van het platteland door het
platteland onder te verdelen in twee landgebruikruimten:
1.1. ORS-kernen voor landgebruikers die vooral veel ruimte-, en meestal ook
nog rust- en stilte behoeven (‘trage’, vnl. collectieve functies);
1.2. Hoofdwegzones voor landgebruikers, die vooral behoefte hebben aan
snelheid en bereikbaarheid (‘snelle’, vnl. private functies);
2. Bied de landgebruikers de nodige ruimte door ze te combineren (stapelen) op
basis van wederzijdse versterking (Multifunctioneel Landgebruik):
2.1. In ORS-kernen: ‘trage’, vnl. collectieve functies (agro-historisch landschap
met grondgebonden landbouw, waterberging/winning, natuur, dagrecreatie
en kleinschalig wonen);
2.2. In Hoofdwegzones: ‘snelle’, vnl. private functies (hokvee, tuinbouw,
verblijfsrecreatie en wonen en voor zover het de Hoofdwegzone beter
leefbaar maakt: dienstverlening, bouw en vervoer, kleine industrie).
Een uitgebreider overzicht van landgebruikers met indeling in ORS-gebonden resp.
Hoofdweggebonden categorie biedt Tabel 3.
Tabel 3. Activiteiten en functies op het platteland op volgorde van toenemende gebondenheid aan- resp. afnemende
aantasting van Openheid, Rust en Stilte (ORS). Daarvan afgeleid hun plaatsing in een ORS-kern of
Hoofdwegzone.
Activiteiten en functies
Glastuinbouw,
hokveehouderij, industrie,
bouw, handel, vervoer
Zakelijke/persoonlijke
dienstverlening
Boom- en fruitteelt
Wonen, recreatie/
toerisme, opvang/zorg:
grootschalig

ORS-gebonden?

ORS-aantastend?

In ORSkern?

In Hoofdwegzone langs:*
A-weg?

N-weg?

B-weg?

nee

O, R en S

nee

nee

R en S?

nee

nee

O?

nee

bij
internat.
verkeer
internat.
verkeer
ja*

bij
nationaal
verkeer
nat.
verkeer
ja*

bij
regionaal
verkeer
reg.
verkeer
ja*

nee

O, R en S

nee

internat.
verkeer
nee

nat.
verkeer
nee

reg.
verkeer
eventueel

O? R en S
R en S?
ja
kleinschalig
Graasveehouderij
O
R en S?
ja
nee
nee
eventueel
Akkerbouw c.q.
O
R en S?
ja
nee
nee
eventueel
open tuinbouw
Waterberging en -winning O
nee
ja
nee
nee
nee
Natuurbehoud
O, R en S
nee
ja
bos*
bos*
bos*
Agro-historisch
O, R en S
nee
ja
eventueel eventueel
eventueel
landschapsbehoud
* Bossen zijn nodig om de Dichtheid (aan gebouwen), de (visuele) Drukte en het Rumoer van de
activiteiten in de Hoofdwegzones c.q. het verkeer te dempen, dus om de activiteiten onderling en de
ORS-kernen te beschermen. Boom- en fruitteelt kunnen daarbij helpen, gezien het grote areaal aan
Hoofdwegzones. In principe horen deze sectoren ook niet in de ORS-kernen, omdat ze opgaand en
weinig ‘natuurlijk’ zijn en zo de Openheid aantasten.
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5.3

Voordelen en perspectieven

Omschakeling van het huidige monofunctioneel landgebruik op twee ruimtelijk
gescheiden vormen van multifunctioneel landgebruik heeft belangrijke voordelen en
perspectieven voor zowel de ORS-gebonden (5.3.1) als de Hoofdweggebonden
(5.3.2) landgebruikers en uiteraard ook voor de plattelandsoverheden (5.3.3).

5.3.1

Voor ORS-gebonden, merendeels collectieve landgebruikers

De voornaamste aan O en/of R en S gebonden landgebruikers zijn agro-historisch
landschap met de grondgebonden landbouw, waterberging- en winning, natuur,
kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie en kleinschalig wonen. De grondgebonden
landbouw (graasveehouderij, akkerbouw en open tuinbouw) domineert het
Nederlandse platteland nu nog met monofunctioneel landgebruik voor voedselproductie, maar zal bij afbouw van marktbescherming en subsidies worden
weggeconcurreerd door buitenlandse landbouw met veel lagere kosten aan arbeid,
land en milieuzorg, tenzij erven en landerijen tevens worden benut voor inkomen uit
andere ORS-gebonden landgebruikers. Daarbij kan de graasveehouderij zich in
principe verbreden met alle andere landgebruikers: potentieel is dit een universele
partner. Akkerbouw en open tuinbouw zijn nu nog minder geschikte partners voor
wonen, toerisme/recreatie en natuur, omdat ze een groot deel van het jaar het land
kaal houden en intensief chemische middelen gebruiken. Ook voor waterberging en winning zijn ze minder geschikt, omdat ze een hoog grondwaterpeil niet verdragen
en bovendien het water vervuilen met meststoffen en chemische middelen. Maar als
graasveehouderij, akkerbouw en open tuinbouw extensiveren in gebruik van
meststoffen en chemische middelen, zijn ze beter te combineren met de collectieve
landgebruikers en in staat om hen gericht van dienst te zijn en daarvoor betaald te
krijgen (Vereijken, 1999c). Zo kan de grondgebonden landbouw opnieuw collectieve
waarde krijgen, na deze in de afgelopen decennia te hebben verloren door
overschotproductie en milieuvervuiling. Door gezamenlijk gebruik van landerijen en
erven kunnen de ORS-gebonden landgebruikers zich niet alleen ruimtelijk beter
ontplooien, maar zijn ze economisch ook weerbaarder tegenover de
Hoofdweggebonden landgebruikers. Met bijkomende overheidsbescherming in de
vorm van aanwijzing en exclusieve bestemming in streek- en bestemmingsplannen
kunnen de ORS-kernen en daaraan gebonden landgebruikers meer perspectief
krijgen dan met het huidige beleid.

5.3.2 Voor Hoofdweggebonden, merendeels private landgebruikers
De voornaamste aan Hoofdwegen gebonden landgebruikers zijn hokveehouderij,
glastuinbouw, grootschalig wonen, grootschalige dag- en verblijfsrecreatie en voor
zover het de leefbaarheid van de Hoofdwegzone ten goede komt: dienstverlening,
bouw en vervoer, kleine industrie. Tot nu toe worden deze landgebruikers nauwelijks
met elkaar geassocieerd, ofschoon ze sterk overeenkomen: ze zijn niet gebonden aan
ORS (tasten deze zelfs aan), maar wel aan optimale bereikbaarheid voor afnemers,
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leveranciers en personeel. Bereikbaarheid is vaak van doorslaggevend belang voor
omzet en kosten, kortom voor voldoende concurrentievermogen. Door zich
voortaan als één categorie, namelijk Hoofdweggebonden landgebruikers ruimtelijk
zoveel mogelijk te laten concentreren kunnen ze belangrijke voordelen behalen:
1. Ze kunnen zich vestigen of uitbreiden in aangewezen delen van de
Hoofdwegzones, waar ze optimaal kunnen concurreren, niet alleen omdat ze zo
goed bereikbaar zijn, maar ook omdat ze elkaar kunnen versterken op basis van
Multifunctioneel Hoofdweggebonden Landgebruik;
2. Ze zijn voor een groot deel verlost van allerlei beperkingen en conflicten in
verband met de aanwezigheid van ORS-gebonden landgebruikers, die voor het
merendeel in de ORS-kernen voldoende ontplooiingskansen kunnen vinden
(waterwinning en natuur wellicht uitgezonderd).
De Hoofdweggebonden landgebruikers versterken elkaar niet allemaal in dezelfde
mate. Om deze reden onderscheiden we twee subcategorieën:
• ‘zachte’ landgebruikers, met name wonen/dienstverlenen (b.v. thuiswerkers die
diensten verlenen via internet of die internetdienstverlening ontwikkelen) al of
niet met toerisme/recreatie (met ondersteunende diensten c.q. vervoer);
• ‘harde’ landgebruikers, met name wonen/produceren met glastuinbouw en/of
hokveehouderij (ondersteunende diensten c.q. vervoer, verwerkende en
toeleverende industrie).
De ‘zachte’ landgebruikers wonen/dienstverlenen en toerisme/recreatie kunnen
elkaar versterken in de vorm van kleine kernen, die juist levensvatbaar zijn en
kwalitatief goede voorzieningen hebben dankzij de combinatie van wonen/werken
en toerisme/recreatie. De ‘harde’ landgebruiker glastuinbouw kan wonen/werken
versterken vanwege zijn arbeidsintensief karakter. Glastuinbouw is echter geen
aantrekkelijke combinatie met verblijfsrecreatie of wonen zonder economische
binding vanwege de emissie aan licht en pesticiden. Hokveehouderij is ook geen
aantrekkelijke combinatie met toerisme/recreatie of wonen vanwege de stank. Om
de ‘harde’ en ‘zachte’ landgebruikers elkaar zoveel mogelijk te laten versterken en niet
te verzwakken stellen we voor om de ‘harde’ zo veel mogelijk te concentreren langs
de A- eventueel de N-wegen en de ‘zachte’ langs de N- eventueel de B-wegen.
Concentratie van Hoofdweggebonden landgebruikers biedt de ORS-kernen op zich
niet voldoende bescherming tegen horizonvervuiling. Ook dienen de diverse
landgebruikers binnen de Hoofdwegzone in zicht, geluid en geur te worden
beschermd tegen het gemotoriseerd verkeer op de Hoofdwegen. Al deze vormen van
bescherming kunnen worden geboden door de Hoofdwegzones grotendeels te
bebossen (verhouding bos : bebouwing minstens 5 : 1). Inrichting van de Hoofdwegzones als publiek toegankelijke bosstroken met wandel- en fietspaden langs de rand
met de ORS-kernen geeft ze bovendien een belangrijke meerwaarde voor gezond en
milieuvriendelijk woon-werk verkeer en natuurrecreatie (grote biodiversiteit mogelijk
bij ontwikkeling van geleidelijke overgangen tussen bos en open land, ofwel
boszomen). Om het macro beeld te illustreren, zijn op de kaart van Mergelland de
Hoofdwegzones lichtgroen gekleurd (Kaart 1b). Bebossing van de Hoofdwegzones
kan een enorme uitbreiding betekenen van het bosareaal in bosarme gebieden als
Mergelland en aldus een enorme versterking betekenen van de aan bos gebonden
functies (Kaart 1c). Om de Hoofdwegzones deels met particulier geld bebost te
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krijgen kan de formule ‘rood voor groen’ worden gehanteerd. Uiteraard zal bebossing
van de Hoofdwegzones minder uitzicht bieden vanaf de hoofdwegen, maar vanuit de
ORS-kernen zal het uitzicht juist verbeteren.

Bos en natuur Cultuurgrond Totaal
(ha)
(ha)
(ha)
ORS kernen
1660
12840
14500
Hoofdweg zone's
1140
12460
13600
Platteland totaal
2800
25300
28100

L
K
H

O

I
Q
P

N

R
S

E

B

D
J
G
F

1

0

1

2

Legenda

M
C

A

A

3

Gebi ed sgrens

Be bouwing

Dee lgebieden

Buite nl and

ORS kernen

Natuur e n bos

Hoofdw eg gebied

4 Kilometers

(B ron: Top10vector, TDN)
Programma Mult ifunct ionele Landbouw
P .H. Vereijken, C.M .L.Herm ans, H. S.D. Naef f
(Rapport 037; m aart 2000)

Kaart 1.c ORS-kernen en Hoofdwegzones met bestaande natuur en bos van Mergelland

5.3.3 Voor de plattelandsoverheden
De dualistische plattelandsvisie biedt belangrijke voordelen en perspectieven voor de
overheden:
1. Plattelandsbeleid op basis van deze visie biedt ruimte aan zowel de economisch
zwakke, collectieve functies als de economisch sterke, private functies en mag
daardoor op een breed draagvlak rekenen. Daardoor kunnen de gebiedsprocessen die door dit plattelandsbeleid worden geïnitieerd, leiden tot gezamenlijke planvorming en het halen van de beleidsdoelen. Dit in tegenstelling tot het
huidige plattelandsbeleid (sectoraal en uitgaand van monofunctioneel landgebruik) dat zijn gebiedsprocessen meestal niet verder ziet komen dan het
uitwisselen van wensen en plannen en het innemen van standpunten.
2. Plattelandsbeleid en gebiedsprocessen op basis van de dualistische visie kunnen
tot het volgende leiden:
2.1. Ruimtelijke en economische sanering van de landbouwsectoren (Tabel 3):
2.1.1.niet-grondgebonden activiteiten in ORS-kernen worden uitgekocht of
vervangen door m.n. wonen op basis van de regeling ‘ruimte voor
ruimte’, voor het overige geconcentreerd in locaties langs de hoofdwegen;
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2.1.2.grondgebonden activiteiten worden geconcentreerd in ORS-kernen, op
voorwaarde van multifunctionaliteit of op zijn minst compatibiliteit met
andere landgebruikers (instrumenten: EU-aanvoernorm voor N in de
mest, EU-pesticidenbeleid, ‘Cross Compliance’);
2.2. Stabilisatie of zelfs daling van de landprijs in de ORS-kernen, wat gunstig is
voor alle aanwezige landgebruikers;
2.3. Opwaardering van de Hoofdwegzones, die nu nog vaak gelden als
laagwaardige bufferzones (vooral langs A-wegen veel ‘niemandsland’). Ze
krijgen een hoogwaardige bestemming met functies en activiteiten die een
goede bereikbaarheid behoeven, met name landelijk wonen en allerlei
vormen van recreatie en bedrijvigheid die een groene omgeving behoeven, al
is het maar om andere landgebruikers (buiten of binnen de bebouwde kom)
niet te hinderen met lawaai, drukte of stank of risico’s op te leveren.
In Bijlage 1 geven we een eerste voorzet voor het bijstellen van streek- en
bestemmingsplannen op basis van de dualistische plattelandsvisie (ORS-kernen voor
‘trage’, vnl. collectieve functies, Hoofdwegzones voor ‘snelle’, vnl. private functies).
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6

Werkwijze Fase 2: ‘gebiedsinhoud’ centraal

Na het ‘gebiedsproces’ in de eerste helft van 1999 (fase 1) centraal te hebben gesteld,
hebben we in de tweede helft van 1999 de ‘gebiedsinhoud’ centraal gesteld. Dit
hebben we gedaan in twee van de oorspronkelijk zes gebieden (‘Landstad Deventer’
en Walcheren) waar we een redelijke kans aanwezig achten voor gebruik van onze
resultaten. We hebben ons vooral gericht op de vragen ‘waar en wat’ voor kansen er
in deze gebieden zijn voor Multifunctioneel Landgebruik (ML), gelet op de
mogelijkheden en beperkingen van de deelgebieden, met name van de hierin
aanwezige landbouw. ‘Hoe’ die kansen kunnen worden gerealiseerd is een vraag voor
een eventueel vervolgproject. Drie belangrijke methodische vragen zijn:
1. Op welke schaal gaan we verkennen, m.a.w. hoe gaan we het studiegebied
onderverdelen in deelgebieden?
2. Welke indicatoren kiezen we om de kansen voor ML in de deelgebieden te
kwalificeren en te kwantificeren?
3. Hoe combineren we de kaarten voor de afzonderlijke indicatoren tot omvattende
kanskaarten?
De wijze waarop we deze vragen hebben beantwoord, wordt in de volgende
paragrafen (6.1-6.3) beschreven.

6.1

Onderverdeling van de studiegebieden

Volgens onze plattelandsvisie doet de hoofdinfrastructuur het platteland uiteenvallen
in deelgebieden. Daarom hebben we de studiegebieden onderverdeeld op basis van
de Hoofdwegen voor auto’s (A-, N- en doorgaande B-wegen), treinen (spoorwegen)
en schepen (rivieren en kanalen). Bovendien gaan we ervan uit, dat er twee soorten
platteland zijn: Open, Rustige en Stille (ORS)-kernen en zones rond de hoofdwegen,
zg. Hoofdwegzones, conform de dualistische plattelandsvisie (Hoofdstuk 5). Op
grond hiervan onderscheiden we in elk deelgebied een ORS-kern en een omringende
Hoofdwegzone, die in breedte varieert naar gelang de inbreuk op de drie-eenheid O,
R en S (1 km langs A- en spoorwegen, 0,5 km langs N-wegen, 0,25 km langs
doorgaande B-wegen en 0 km langs waterwegen).

6.2

Indicatorkaarten voor ORS-gebonden en Hoofdweggebonden
ML

Het huidige landgebruik door de agrarische en niet-agrarische activiteiten zien we als
indicator voor de kansen van ORS-gebonden resp. Hoofdweggebonden
Multifunctioneel Landgebruik in de diverse delen van de studiegebieden. Bij de ORSkernen gaan we ervan uit, dat de kansen afnemen met de intensiteit van het
landgebruik van welke activiteit dan ook, omdat dit altijd gepaard gaat met aantasting
van ORS en daaraan gebonden functies (water, natuur, landschap). Het gaat dus
eigenlijk om contra-indicatoren. Bij de Hoofdwegzones gaan we ervan uit, dat de
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kansen juist toenemen met de mate van concentratie van Hoofdweggebonden
activiteiten (aantal bedrijfslocaties van deze niet- of weinig grondgebonden
activiteiten). Nota bene: de ruimtelijke verkenning baseren we op activiteiten, niet op
bedrijven, want die bevatten vaak een mengsel van ORS- en Hoofdweggebonden
activiteiten!
Tegen deze achtergrond zijn voor de studiegebieden ‘Landstad Deventer’ en
Walcheren twee sets indicatorkaarten gemaakt, om de kansen voor de twee vormen
van ML ruimtelijk te verkennen (Tabel 4 a-b).
Tabel 4a. Indicatorkaarten voor kansen van ORS-gebonden Multifunctioneel Landgebruik binnen een gebied
Kaart
nr
a

Contra-indicatoren

Dimensies

Intensiteit ORS-gebonden agr. landgebruik

b

Intensiteit Hoofdweggebonden agr. landgebruik
(hokveehouderij, glastuinbouw, fruit- en
boomteelt)
Boventallige graasveebezetting vlg. EUaanvoernorm voor N in dierlijke mest (in gebieden
met graasveehouderij als grootste ORS-gebonden
activiteit, zoals ‘Landstad Deventer’)
Intensiteit van het pesticidengebruik (in gebieden
met akkerbouw/groenteteelt als grootste ORSgebonden activiteit, zoals Walcheren)

NGE
/ha bedrijfsoppervlakte/ORS-kern
NGE
/ha bedrijfsoppervlakte/ORS-kern

c1

c2

N-GVE
/ha bedrijfsoppervlakte/ORS-kern
Kg actieve stof
/ha bedrijfsoppervlakte /ORS-kern

Tabel 4b. Indicatorkaarten voor kansen van Hoofdweggebonden Multifunctioneel Landgebruik
gebied

binnen een

Kaart
nr
a

Indicatoren

Dimensies

Concentratie van Hoofdweggebonden agrarisch
Landgebruikers (hokveehouders, glastuinbouwers, fruiten boomtelers) in Hoofdwegzones van de deelgebieden

Aantal agrarische bedrijven met
Hoofdweggebonden
activiteiten/ Hoofdwegzone

b

Concentratie van ‘harde’ Hoofdweggebonden nietagrarische landgebruikers (incl. toeleverende en
afnemende c.q. verwerkende bedrijven voor de
landbouw, zoals loonwerkers en slachterijen)
Concentratie van ‘zachte’ Hoofdweggebonden nietagrarische landgebruikers (recreatie en diensten)

Aantal ‘harde’ niet-agrarische
bedrijven /Hoofdwegzone

c

Aantal ‘zachte’ niet-agrarische
bedrijven /Hoofdwegzone

De argumenten voor de samenstelling van de twee sets indicatorkaarten staan in
volgende paragraaf 6.3. Behalve kaarten b en c in Tabel 4b, zijn de kaarten gebaseerd
op ruimtelijke bestanden volgens GIAB (Grondgebruikers Inventarisatie voor
Algemene Beleidsvoorbereiding), gecombineerd met de Meitellinggegevens van
CBS/LEI verwerkt in een Geografisch Informatie Systeem. Kaarten b en c (Tabel
4b) zijn gebaseerd op de gegevens van de Kamers van Koophandel in de betreffende
plangebieden (Bridgis, 1998). Om toevalsvariatie te dempen en privacy te
respecteren, moet iedere ORS-kern of Hoofdwegzone minstens 10 agrarische
bedrijven bevatten; gebieden met minder zijn aan een belendend gebied toegevoegd.
Alleen van Hoofdweggebonden activiteiten zijn we zeker, dat ze zich beperken tot de
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bedrijfsgebouwen en hun directe omgeving, d.w.z. tot het punt op de kaart, dat hun
vestigingsadres markeert. Daarentegen kunnen de landerijen van ORS-gebonden
activiteiten als akkerbouw- en graasveehouderij zich over de denkbeeldige grens van
ORS-kernen en Hoofdwegzones uitstrekken. Als oplossing hebben we ervoor
gekozen om de ORS-gebonden activiteiten mee te nemen in de kansenkaart voor
ORS-gebonden ML voor zover de erven van de betrokken bedrijven zich in de ORSkernen bevinden. De ORS-gebonden activiteiten van bedrijven met de erven in de
Hoofdwegzones laten we buiten beschouwing, als zijnde niet relevant voor de kansen
voor ORS-gebonden ML.
Per kaart worden de deelgebieden (ORS-kernen en Hoofdwegzones) onderverdeeld
in 3 intensiteitklassen en conform gekleurd. Daarbij zit in elke klasse eenderde van
het bedrijfsareaal van het plangebied. Op deze wijze maken we kaarten, die:
• per indicator een eenvoudig en helder beeld geven in welke deelgebieden het
betreffend landgebruik het minst, resp. gemiddeld en het meest intensief of
geconcentreerd is;
• kunnen worden gecombineerd tot kanskaarten die een eenvoudig en helder beeld
geven van welke deelgebieden het minst, resp. gemiddeld en het meest intensief
of geconcentreerd worden gebruikt en op grond daarvan de meeste, resp.
gemiddelde of de minste kansen bieden voor Multifunctioneel Landgebruik.
Op iedere kaart worden per klasse de hoogste, laagste en gemiddelde
indicatorwaarden per klasse vermeld, met het aantal bedrijven die de betreffende
activiteit uitvoeren.

6.3

Combinatie van indicatorkaarten tot kanskaarten voor ML

Om kansrijke3 deelgebieden voor Multifunctioneel Landgebruik (ML) c.q.
Multifunctionele Landbouw te identificeren maken we kanskaarten door de
indicatorkaarten (Tabel 4) als volgt te combineren:
1) Kanskaart voor ORS-gebonden ML:
a) ORS-gebonden agrarische activiteiten als eerste (contra-) indicator:
welke ORS-kernen hebben relatief de meest/minst intensieve ORS-gebonden
activiteiten en zijn dus het minst/meest kansrijk voor ORS-gebonden ML?
(Argument: hoe intensiever ORS-gebonden agrarische activiteiten, hoe
minder ORS en hoe vuiler bodem, water en lucht voor niet-agrarische
functies en activiteiten zoals natuur, water, recreatie.)
b) Hoofdweggebonden agrarische activiteiten als tweede (contra-) indicator:
welke ORS-kernen hebben de meest/minst intensieve niet- of weinig
grondgebonden agrarische activiteiten en zijn dus het minst/meest kansrijk
voor ORS-gebonden ML? (Argument: hoe intensiever Hoofdweggebonden
agrarische activiteiten, hoe minder ORS en hoe vuiler bodem, water en lucht
3

Ons eerste rapport (Hermans en Vereijken, 1998) betrof een landelijke verkenning van de behoefte
aan ML. Sommige lezers raakten verward door het woord ‘behoefte’ omdat het suggereerde dat we
de actuele behoefte hadden gepeild terwijl we de potentiële behoefte hadden nagegaan, zoals was
aangegeven in de inleiding. Om dit misverstand te vermijden spreken we in deze regionale
verkenningen over ‘kansen’ resp. ‘kansrijke deelgebieden’ voor ML
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voor zowel agrarische als niet-agrarische ORS-gebonden functies en
activiteiten.)
c) meest beperkende productiefactor als derde (contra-) indicator:
§ in plangebieden met overwegend dierlijke productie:
welke ORS-kernen hebben de meest/minst boventallige graasveebezetting
vlg. EU-aanvoernorm voor N in dierlijke mest en zijn dus het minst/meest
kansrijk voor ORS-gebonden ML?
§ in plangebieden met overwegend plantaardige productie:
welke deelgebieden hebben het meest/minst intensieve pesticidegebruik en
zijn dus het minst/meest kansrijk voor ORS-gebonden ML?
(Argument: hoe intensiever gebruik van dierlijke mest resp. pesticiden, hoe
vuiler bodem, water en lucht voor zowel agrarische als niet-agrarische ORSgebonden functies en activiteiten.)
De kanskaart voor ORS-gebonden ML baseren we dus op 3 indicatoren, waarvan de
waarde omgekeerd evenredig is met het behoud van ORS en daarmee de kansen
voor de hieraan gebonden landgebruikers. Het zijn dus vooral contra-indicatoren!
Vandaar dat we voor ORS-gebonden ML twee soorten kansrijke ORS-kernen
onderscheiden:
A. ORS-kernen met lage waarden voor alle drie indicatoren, zodat ze nu al kansrijk
zijn;
B. ORS-kernen met hoge waarden voor alle drie indicatoren, die nu kansarm zijn
maar juist kansrijk worden bij verplaatsing of beëindiging van ORS-aantastende
of te intensieve ORS-gebonden activiteiten in het kader van ‘ zware’ reconstructie
of herstructurering;
C. ORS-kernen met niet consistent lage of hoge waarden voor de drie indicatoren,
die kansrijk worden na ‘lichte’ reconstructie of herstructurering.
2) Kanskaart voor Hoofdweggebonden ML:
a) Hoofdweggebonden agrarische activiteiten als eerste indicator:
welke Hoofdwegzones hebben de minste/meeste Hoofdweggebonden
agrarische activiteiten (hokveehouderij, glastuinbouw, fruit- en boomteelt) en
zijn dus het minst/meest kansrijk voor concentratie van deze activiteiten of
vervanging door vooral ‘zachte’ niet-agrarische Hoofdweggebonden
activiteiten als wonen en dienst verlenen c.q. recreatie? (Argument: kans voor
concentratie van agrarische- of voor vervanging door ‘zachte’ niet-agrarische
Hoofdweggebonden activiteiten hangt samen met het aantal agrarische
locaties, niet met de gemiddelde intensiteit in NGE/ha of totale omvang in
NGE.)
b) Hoofdweggebonden ‘harde’ niet-agrarische activiteiten als tweede indicator:
welke Hoofdwegzones hebben de minste/meeste ‘harde’ niet- agrarische
Hoofdweggebonden activiteiten en zijn dus het minst/meest kansrijk voor
concentratie van deze activiteiten of vervanging door ‘zachte’ niet-agrarische
Hoofdweggebonden activiteiten?
(Argument: kans voor concentratie van ‘harde’ of voor vervanging door
‘zachte’ Hoofdweggebonden activiteiten hangt samen met het aantal locaties
van ‘harde’ activiteiten, niet met de gemiddelde intensiteit in banen/ha of
totale omvang in banen)
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c) Hoofdweggebonden ‘zachte’ niet-agrarische activiteiten als derde indicator:
welke Hoofdwegzones hebben de minste/meeste ‘zachte’ niet- agrarische
Hoofdweggebonden activiteiten en zijn dus het minst/meest kansrijk voor
concentratie en verdere ontwikkeling van deze activiteiten?
(Argument: kans voor concentratie en verdere ontwikkeling van ‘zachte’
Hoofdweggebonden activiteiten hangt samen met het aantal locaties van
‘zachte’ activiteiten, niet met de gemiddelde intensiteit in banen/ha of totale
omvang in banen.)
De kanskaart voor Hoofdweggebonden ML baseren we dus ook op drie indicatoren.
De waarde van de eerste twee is recht evenredig met de staat van ‘harde’
ontwikkeling van de Hoofdwegzones en daarmee de kansen voor verdere
ontwikkeling c.q. concentratie van de ‘harde’ landgebruikers, zoals hokveehouderij,
tuinbouw en hun verwerkende en toeleverende bedrijven. Het zijn dus positieve
indicatoren voor de ‘harde’ Hoofdweggebonden landgebruikers. Maar het zijn
contra-indicatoren voor de ‘zachte’ Hoofdweggebonden landgebruikers, dit zijn
dienstverlenende landgebruikers, wonen en recreatie. De derde indicator is juist
positief voor de ‘zachte’ en contra-indicator voor de ‘harde’ Hoofdweggebonden
landgebruikers. Zo kunnen we ook voor Hoofdweggebonden ML twee soorten
kansrijke Hoofdwegzones onderscheiden:
A. Hoofdwegzones met lage waarden voor de eerste twee indicatoren en hoge
waarde voor de derde indicator, die kansrijk zijn voor ontwikkeling van ‘zachte’
Hoofdweggebonden landgebruikers zoals wonen, recreatie en bijbehorende
dienstverleners;
B. Hoofdwegzones met hoge waarden voor de eerste twee indicatoren en lage
waarde voor de derde indicator, die kansrijk zijn voor verdere ontwikkeling van
de aanwezige ‘harde’ Hoofdweggebonden landgebruikers resp. concentratie van
‘harde’ landgebruikers van elders of juist kansrijk worden voor ‘zachte’
landgebruikers bij verplaatsing of beëindiging van de harde activiteiten in het
kader van ‘zware’ herstructurering of reconstructie;
C. Hoofdwegzones met niet consistente hoge of lage waarden, die kansrijk zijn voor
‘harde’ of ‘zachte’ landgebruikers na ‘lichte’ reconstructie of herstructurering.
In dit rapport maken we kanskaarten naar eigen inzicht. In een vervolgproject
kunnen de kanskaarten worden bijgesteld in interactie met de voornaamste actoren.
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7

Verkenning ‘gebiedsinhoud’ van ‘Landstad Deventer’

‘Landstad Deventer’ is een project van de provincie Overijssel en de gemeenten
Deventer, Bathmen en Olst. Het project komt voort uit de recente gemeentelijke
herindeling, waarbij het platteland van Deventer door de aansluiting van Diepenveen is
vergroot van circa 2000 tot 7000 ha. Zoals gewoonlijk heeft de gemeentelijke herindeling
onrust en onzekerheid gebracht, niet alleen bij de inwoners van het voormalige
Diepenveen, maar ook bij die van de buurgemeenten Olst en Bathmen, die nog niet zijn
heringedeeld. Om tot eenheid en samenwerking te komen, hebben betrokken overheden
besloten, samen met de bevolking van de drie gemeenten (ca. 100.000 inwoners) plannen
te maken voor een samenhangende ontwikkeling van stad (met de dorpen 3000 ha) en
land (16000 ha); vandaar ‘Landstad Deventer’.
Het gaat hier niet alleen om een uitdagend project met veel bestuurlijk animo, maar het
betreft bovendien een gebied met zo’n intensieve veehouderij dat het is aangewezen voor
reconstructie. Dit alles betekent grote kansen op uitvoering van plannen, kortom een
‘gebiedsproces’ dat werkelijk tot nieuwe ‘gebiedsinhoud’ kan leiden. In overleg met de
begeleidingscommissie voor ons programma Multifunctionele Landbouw hebben we
besloten een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het ‘gebiedsproces’, door allereerst te
verkennen waar in het gebied kansen liggen voor Multifunctioneel Landgebruik, zowel in
de ORS-kernen als in de Hoofdwegzones. De verkenning is uitgevoerd conform de
dualistische plattelandsvisie (Hoofdstuk 5) en de bijbehorende werkwijze (Hoofdstuk 6):
7.1. het studiegebied is op basis van de hoofdinfrastructuur onderverdeeld in
deelgebieden met Hoofdwegzones waarbinnen meestal een ORS-kern;
7.2. er is een kanskaart gemaakt voor ORS-gebonden Multifunctioneel Landgebruik
(ML) op basis van drie indicatorkaarten;
7.3. er is een kanskaart gemaakt voor Hoofdweggebonden Multifunctioneel
Landgebruik (ML) op basis van eveneens drie indicatorkaarten.
Ten aanzien van de reconstructie van ‘Landstad Deventer’ vragen we ons af:
7.4. Welke dynamiek mag worden verwacht bij doorvoering van de EU-N-norm, een
ingrijpende milieumaatregel t.a.v. de productie en het gebruik van dierlijke mest
(landbouwscenario)?
7.5. Hoe kan de reconstructie hierop inspelen, vooral t.b.v. de overige
gebiedsfuncties? (multifunctioneel scenario)?
In 7.6 eindigen we met conclusies.

7.1

‘Landstad Deventer’: indeling en samenhang

De hoofdinfrastructuur van het gebied lijkt op een waaier met Deventer in het
Zuidwesten als centrum en twee hoofdassen aan de buitenkant (Kaart 2a). De smalste
van de twee is die in het Westen met de IJssel, de N-weg over de dijk en de spoorlijn
(circa 2 km breed). De breedste is die in het Zuiden met de A1, de N-weg en de spoorlijn
(circa 3 km breed). Tussen deze twee excentrische hoofdassen vormen twee N-wegen de
voornaamste hoofdwegen. Op basis van deze hoofdinfrastructuur hebben we de
Hoofdwegzones in kaart gebracht, die in breedte
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Kaart 2.a Hoofdinfrastructuur van ‘Landstad Deventer’

ORS kernen Hoof dweg
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Kaart 2.b Deelgebieden met ORS-kernen en Hoofdwegzones in ‘Landstad Deventer’
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variëren naar gelang de inbreuk op de drie-eenheid O, R en S (1 km langs A- en
spoorwegen, 0,5 km langs N-wegen, 0,25 km langs doorgaande B-wegen en 0 km
langs waterwegen). Uit de resulterende kaart (Kaart 2b) blijkt, dat de Hoofdwegen in
de twee hoofdassen zo dicht bij elkaar lopen, dat ze een aaneenschakeling van
Hoofdwegzones vormen. De ORS-kernen zijn dus beperkt tot het middengedeelte
van de waaier. Bovendien zijn ze verbrokkeld door de doorgaande B-wegen, die een
tiental verspreid liggende kleine kernen met elkaar en de drie hoofdkernen (Deventer,
Olst en Bathmen) verbinden. De gevolgde systematiek resulteert in 23 deelgebieden,
waarvan 18 met een ORS-kern. De deelgebieden zijn gecodeerd volgens het alfabet
op volgorde van afnemende omvang van ORS-kern (legenda Kaart 2b). De grootste
kernen A en B zijn 800 resp. 500 ha en bevinden zich in het midden van de waaier,
aan weerszijden van de N-weg naar Raalte. Totaal heeft het gebied nog maar goed
5000 ha aan ORS-kernen; de overige 11.000 ha aan platteland ligt al in de
Hoofdwegzones. Kaart 2c toont de bestaande bos- en natuurgebieden als een
onsamenhangende en verbrokkelde vorm van platteland, deels in de ORS-kernen,
deels in de Hoofdwegzones.

H
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Kaart 2.c Deelgebieden met ORS-kernen en Hoofdwegzones met bestaande natuur en bos gebieden in ‘Landstad
Deventer’

7.2

Kansen voor ORS-gebonden Multifunctioneel Landgebruik

De agrarische activiteiten binnen ‘Landstad Deventer’ zijn grotendeels ORSgebonden met graasveehouderij als verreweg de belangrijkste activiteit (Figuur 2).
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Figuur 2. Omvang van agrarische activiteiten in ‘Landstad Deventer’ in NGE (saldo, 1NGE=1000 Euro).

In de ORS-kernen liggen de erven van 185 bedrijven (Tabel 5). Praktisch alle
bedrijven hebben ORS-gebonden activiteiten, 70 zijn gemengd met
Hoofdweggebonden activiteiten.
Tabel 5. Agrarische activiteiten en bedrijven binnen ORS-kernen en Hoofdwegzones van ‘Landstad Deventer’.

ORS-kernen
Hoofdwegzones
Totaal gebied

ORS-gebonden activiteiten

Hoofdweggebonden activiteiten

184
483
667

71
191
262

Agrarische
bedrijven
185
491
676

Conform de werkwijze (6.2-6.3) zijn kansrijke kernen voor ORS-gebonden ML
opgespoord met een kanskaart, die drie indicatorkaarten combineert:
a) Intensiteit van ORS-gebonden agrarische activiteiten in ORS-kernen als
eerste contra-indicator;
b) Intensiteit van Hoofdweggebonden agrarische activiteiten in ORS-kernen als
tweede contra-indicator;
c) Boventallige graasveebezetting in ORS-kernen vlg. EU-aanvoernorm voor N
in dierlijke mest als derde contra-indicator.
Uit de eerste indicatorkaart 3a blijkt een behoorlijke spreiding in ORS-gebonden
agrarische activiteiten tussen de ORS-kernen: van 1,3 tot 3,8 NGE/ha per kern en
gemiddeld van 2,1 tot 3,1 NGE/ha per klasse. Uit de tweede indicatorkaart 3b blijkt
een nog grotere spreiding in Hoofdweggebonden agrarische activiteiten tussen de
ORS-kernen: van 0 tot 3,4 NGE/ha per kern en gemiddeld van 0,1 tot 0,8 NGE/ha
per klasse. Uit de derde indicatorkaart 3c blijkt ook een grote spreiding in boventallig
graasvee tussen de ORS-kernen: van –0,1 tot 2,1 N-GVE/ha per kern en gemiddeld
van 0,6 tot 1,5 N-GVE/ha per klasse. In totaal blijken 145 bedrijven in de ORSkernen graasvee te houden, dus 185 – 145 = 40 doen uitsluitend aan overige ORSgebonden activiteiten c.q. akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.
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Op basis van de kanskaart 3d kunnen de ORS-kernen als volgt worden ingedeeld:
1. B, G, H, K en R (totaal 1400 ha ORS) hebben lage tot gemiddelde waarden voor
de drie indicatoren, zodat ze nu al relatief kansrijk zijn voor ORS-gebonden ML;
2. A, C, F, I, L en O (totaal 2300 ha ORS) hebben gemiddelde tot hoge waarden
voor de drie indicatoren, zodat ze nu nog relatief kansarm zijn; maar ze worden
juist kansrijk als de overheid zou besluiten tot verplaatsing of beëindiging van
ORS-aantastende of te intensieve- ORS-gebonden agrarische activiteiten in het
kader van ‘zware’ reconstructie.
3. D, E, J, M, N, P en Q (totaal 1600 ha ORS) hebben geen eenduidig lage of hoge
waarden voor de drie indicatoren, zodat ze kansrijk zijn na ‘lichte’ reconstructie.
Kanskaart 3d kijkt uitsluitend naar de algemene kansen voor ORS-gebonden ML
afhankelijk van de aard en de intensiteit van de landbouw. Voor de kansen van de
afzonderlijke niet-agrarische functies en activiteiten (natuur, recreatie, water,
historisch landschap) moet ook naar deze functies en activiteiten zelf worden
gekeken c.q. de wensen en mogelijkheden van diverse belanghebbenden. De kansen
voor ORS-gebonden ML kunnen pas benut worden door dynamiek in het gebied.
Deze dynamiek ontstaat met het vrijkomen van land en erven als gevolg van
doorvoering van de EU-N-norm; de kansen maar ook de bedreigingen als gevolg van
deze dynamiek komen aan de orde in 7.4 - 7.5.

7.3

Kansen voor Hoofdweggebonden Multifunctioneel Landgebruik

Op het platteland (buiten de bebouwde kommen) van ‘Landstad Deventer’ blijken
184 niet-agrarische bedrijven aanwezig, waarvan het merendeel (129) in de
Hoofdwegzones. Circa de helft is ‘zacht’ (diensten van overheid en particulieren) en
de andere helft ‘hard’ (industrie en groothandel). Bij deze indeling is detailhandel
ingedeeld bij ‘zacht’ en is het zogenaamde agrarisch loonwerk ingedeeld bij ‘hard’,
omdat het in feite productie betreft.
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Klasse
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Klasse grenzen Gew.gemidd. Aantal
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Kaart 3.a Intensiteit van agrarische bedrijven met ORS-gebonden activiteiten in ORS-kernen van ‘Landstad
Deventer’

Klasse
% ORS
Klasse grenzen Gew.gemidd. Aa ntal
ker nen bedrijfsopp. Nge/ha/kern
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H

1
2
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0 - 0,1
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Kaart 3.b Intensiteit van agrarische bedrijven met Hoofdweggebonden activiteiten in ORS-kernen van ‘Landstad
Deventer’
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Klasse
% ORS
Klassegrenzen
Gew.gemidd. Graasvee
kernen bedrijfsopp. >1,3 N-gve/ha/kern >1,3 N-gve/ha bedrijven
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Kaart 3.c Boventallige graasveebezetting volgens EU aanvoernorm voor stikstof (N) in dierlijke mest in ORSkernen van ‘Landstad Deventer’

Kans rijke
ORS kernen

ORS agr.act. Hoofdweg agr.act. Graasvee boventallig
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Uit Figuur 3a blijkt, dat de niet-agrarische diensten numeriek verreweg de
belangrijkste subcategorie vormen, even belangrijk als nummers 2 (groothandel) en 3
(bouw) tezamen. Maar gelet op het aantal banen (12 uur per week of meer), zijn de
slachterijen en agrarisch loonwerk nummers 1 en 2 en zijn niet-agrarische diensten
slechts nummer 3 (Figuur 3b).
a. Niet-agrarische bedrijven

50
40
30
20
10

"harde"

bo
uw
gro
oth
an
nie
de
t-a
l
gr.
die
ns
ten

au
to/
me
taa
l

HO
RE
CA

ver
voe
cu
r
ltuu
r, s
po
rt
zo
rg,
on
de
rw
ijs
ag
r. l
oo
nw
erk
de
tail
ha
nd
el

wa
ter
sla
ch
ter
ijen
ca
mp
ing
s
ho
ve
nie
rs

0

"zachte"

b. Niet-agrarische banen
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Figuur 3 Niet-agrarische activiteiten in Landstad Deventer: a. bedrijven op volgorde van toenemend aantal per
categorie, b. banen(>12 uur/week) per categorie in dezelfde volgorde als a (Bridgis, 1998).

Het grote aantal van circa 160 banen in de slachterij betreft slechts 2 bedrijven,
bovendien zijn er plannen voor verplaatsing buiten het gebied. Naast de 129 nietagrarische bedrijven met circa 700 banen bevinden zich in de Hoofdwegzones ook
nog 191 agrarische bedrijven met Hoofdweggebonden activiteiten (hoofdzakelijk
varkenshouderij als nevenactiviteit) met in totaal circa 200 banen (Tabel 5 in vorige
paragraaf). Qua werkgelegenheid zijn van de Hoofdweggebonden activiteiten de nietagrarische activiteiten dus nu al verreweg het belangrijkst. Gezien de inmiddels
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begonnen sanering van de varkenshouderij en de sterke opkomst van de
dienstensector zal de sociaal-economische dominantie van de ‘zachte’ bedrijvigheid
alleen maar groter worden. (Er zijn nog 480 ORS-gebonden activiteiten in de
Hoofdwegzones, maar die zijn alleen maar relevant voor Hoofdweggebonden ML
voor zover ze worden gestopt en er land en erven vrijkomt, zie 7.4 –7.5).
Conform de werkwijze (6.2-6.3) zijn kansrijke zones voor Hoofdweggebonden ML
opgespoord met een kanskaart, die drie indicatorkaarten combineert:
a) Concentratie van Hoofdweggebonden agrarische activiteiten in Hoofdwegzones als eerste indicator;
b) Concentratie van Hoofdweggebonden ‘harde’ niet-agrarische activiteiten in
Hoofdwegzones als tweede indicator;
c) Concentratie van Hoofdweggebonden ‘zachte’ niet-agrarische activiteiten in
Hoofdwegzones als derde indicator.
Uit de eerste indicatorkaart 4a blijkt een aanzienlijke spreiding in Hoofdweggebonden agrarische activiteiten tussen de Hoofdwegzones: van 0 tot 21 bedrijven
per zone en gemiddeld van 5 tot 16 bedrijven/zone per klasse. Uit de tweede
indicatorkaart 4b blijkt ook een aanzienlijke spreiding in Hoofdweggebonden ‘harde’
niet-agrarische activiteiten tussen de Hoofdwegzones: van 0 tot 9 bedrijven per zone
en gemiddeld van 1 tot 7 bedrijven/zone per klasse. Uit de derde indicatorkaart 4c
blijkt ook een aanzienlijke spreiding in Hoofdweggebonden ‘zachte’ niet-agrarische
activiteiten tussen de Hoofdwegzones: van 0 tot 10 bedrijven per zone en gemiddeld
van 1 tot 8 bedrijven/zone per klasse.
Uit de kanskaart 4d blijken de Hoofdwegzones als volgt te kunnen worden ingedeeld:
1. E, I, K en ZC (1700 ha) hebben lage tot gemiddelde waarden voor de twee
‘harde’ indicatoren en gemiddelde tot hoge waarden voor de ‘zachte’, zodat ze nu
al relatief kansrijk zijn voor ‘zacht’ Hoofdweggebonden ML (wonen en diensten
c.q. recreatie);
2. ZA (1200 ha) in de zuidelijke hoofdas heeft als enige hoge waarden voor de twee
‘harde’ indicatoren en een lage waarde voor de ‘zachte’, zodat dit deelgebied
relatief het meest kansrijk is voor (concentratie van) ‘hard’ Hoofdweggebonden
ML (agrarische en niet-agrarische industrie en handel), maar ook kansrijk zou
kunnen worden voor ‘zacht’ Hoofdweggebonden ML als de overheid zou
besluiten tot verplaatsing of beëindiging van te intensieve ‘harde’ activiteiten in
het kader van een ‘zware’ reconstructie.
3. Alle overige Hoofdwegzones (8200 ha) hebben geen eenduidige waarden voor de
drie indicatoren, zodat ze kansrijk zijn voor ‘hard’ of ‘zacht’ Hoofdweggebonden
ML na ‘lichte’ reconstructie.
Kanskaart 4d kijkt zowel naar agrarische als niet-agrarische bedrijvigheid als mede- of
tegenspeler in Hoofdweggebonden ML. De kaart weegt en vergelijkt de kansen van
de Hoofdwegzones om ‘harde’ agrarische en niet-agrarische activiteiten te
combineren en te concentreren of ze te vervangen door ‘zachte’ niet-agrarische
activiteiten. Voor de kansen van de afzonderlijke niet-agrarische functies en
activiteiten moeten ze ook afzonderlijk worden bekeken, met speciale aandacht voor
de wensen en mogelijkheden van diverse belanghebbenden.
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Bebouwing

Kaart 4.a Concentratie van agrarische bedrijven met Hoofdweggebonden activiteiten in de Hoofdwegzones van
‘Landstad Deventer’
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Kaart 4.b Concentratie van ‘harde’ niet-agrarische bedrijven in de Hoofdwegzones van ‘Landstad Deventer’
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Bebouwing

Kaart 4.c Concentratie van ‘zachte’ niet-agrarische bedrijven in de Hoofdwegzones van ‘Landstad Deventer’
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Kaart 4.d Kansen voor Hoofdweggebonden Multifunctioneel Landgebruik ‘Landstad Deventer’
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Vooral wonen op het platteland lijkt een vurige en tot nu toe onvervulde wens van
velen. De kansen voor Hoofdweggebonden ML kunnen pas benut worden bij
vrijkomen van land en erven als gevolg van doorvoering van de EU-N-norm; dit
komt aan de orde in 7.4 - 7.5.

7.4

Dynamiek door de EU-N-norm

Om de reconstructie van geïndiceerde ORS-kernen en Hoofdwegzones te doen
slagen is antwoord nodig op enige cruciale vragen:
1) Korte termijn: in hoeverre biedt de dynamiek die LNV gaat veroorzaken met
doorvoering van de EU-aanvoernorm voor N in dierlijke mest (170 kg N/ha 4) in
2003 kansen of bedreigingen voor de reconstructie o.l.v. de provincie, kortom in
hoeverre moeten de twee beleidstrajecten worden geïntegreerd?
2) Lange termijn: wat zijn gelet op de strakke EU-milieunormen, de hoge kosten
van arbeid en land en de liberalisatie van de wereldhandel, de overlevingskansen
van de landbouwbedrijven, kortom in hoeverre moet de landbouw zich
verbreden met- of worden vervangen door- andere functies t.b.v. een vitaal
platteland?
Zonder antwoord op deze vragen kan de reconstructie op een dubbele mislukking
uitlopen:
Ad 1) de reconstructie is onvoldoende effectief voor de overige gebiedsfuncties,
doordat de plannen nog niet klaar zijn als de EU-N-norm een groot aantal zwakke
bedrijven tot stoppen dwingt, zodat resterende sterke bedrijven en kapitaalkrachtige
niet-agrarische partijen (beleggingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, bedrijven
en particulieren) de vrijkomende landerijen en erven overnemen en naderhand weinig
vatbaar blijken voor pogingen om met reconstructie de overige gebiedsfuncties meer
ruimte en aandacht te geven.
Ad 2) de reconstructie is onvoldoende effectief voor de landbouw zelf, doordat een
aantal resterende sterke bedrijven weliswaar erin slaagt zijn schaal te vergroten maar
zich onvoldoende verbreedt met nieuwe producten en diensten, zodat ze op termijn
alsnog worden weggeconcurreerd en de overige functies de landbouw voortaan als
partner moeten missen, vooral om de Open, Rustige en Stille (ORS-) kernen passend
te beheren.
Welke typen bedrijven zijn het meest gevoelig zijn voor de EU-N-norm, om hoeveel
land en erven gaat het en waar komt dit vrij? We hebben dit verkend op basis van
een volgens ons waarschijnlijk scenario:
1. De Nederlandse overheid voert op last van de EU de N-norm onverkort door en
legt ieder bedrijf vanaf 2003 op, maximaal 170 kg N/ha in de vorm van dierlijke
mest aan te voeren, ongeacht of het bouwland of grasland betreft.
2. De overheid toetst ieder veebedrijf aan deze norm door de N- uitscheiding van
de veestapel te berekenen op basis van forfaitaire getallen voor diersoorten en
leeftijdsklassen in N-GVE (= 130 kg N/ha, namelijk de excretie van 1 koe met
8000 kg/jaar meetmelk en 3% N in drogestof rantsoen). De EU-N-norm van
4

Nederland heeft de EU verzocht om de norm te verruimen tot 250 kg N/ha; hangende het besluit
van de EU hierover hanteren wij veiligheidshalve de norm van 170 kg in onze berekeningen.

58

Alterra-rapport 037

3.

4.

5.

6.

7.

maximaal 170 kg/ha komt dus overeen met 1,3 N-GVE/ha. Hierboven kan men
spreken van boventallige veebezetting of boventallige N-GVE’s.
In de loop van 2001-2002 krijgen alle bedrijven van de overheid te horen hoeveel
N-GVE’s/ha ze hebben; dit varieert van 0 (bedrijven zonder vee) tot en met 1,3
(bedrijven met vee binnen de norm) en >1,3 (bedrijven boven de norm resp. met
boventallige N-GVE’s).
De bedrijven met boventallige N-GVE’s komen voor de keuze: blijven door
mestafzetcontract af te sluiten, land bij te kopen of bij te pachten of de
boventallige N-GVE’s af te stoten of stoppen door in te gaan op biedingen voor
overname van productierechten en/of land door collegae of de overheid c.q.
regelingen om bedrijf te stoppen/stallen te slopen in ruil voor bouwvergunningen etc. De minst competitieve besluiten het bedrijf te stoppen. Dit
zijn achtereenvolgens de boventallige veebedrijven met:
4.1. oudste bedrijfshoofden (55+) zonder mogelijke opvolger5;
4.2. meest marginale omvang (<40 NGE);
4.3. meest boventallige N-GVE/bedrijf (>? N-GVE/bedrijf, afhankelijk van te
overbruggen verschil tussen totaal van N-GVE’s volgens 4.1 en 4.2 en
boventallige N-GVE’s van het gebied).
De resterende bedrijven gaan wedijveren om het vrijkomend land door het
stoppen van bedrijven 4.1-4.3. Deze golf van overnames komt pas tot bedaren
als de boventallige N-GVE’s binnen het gebied zijn verdwenen, m.a.w. als de
gebiedsveebezetting = 1,3 N-GVE/ha bouwland plus grasland.
De veehouderij in ‘Landstad Deventer’ voldoet dus aan de N-norm door
schaalvergroting van de sterken en sanering van de zwakken in gebiedsverband
en niet door mestafzet buiten het gebied, enerzijds omdat de marginale
bedrijfsresultaten sowieso dwingen tot schaalvergroting of sanering, anderzijds
omdat akkerbouwers slechts beperkt mest kunnen en willen afnemen en het
enorme overaanbod benutten om zeer hoge prijzen te vragen voor mestafname.
Het totaal aan landbouwareaal verandert niet tijdens de golf van schaalvergroting
en sanering tengevolge van de EU-N-norm. Dus onttrekking van land aan de
landbouw voor o.a. natuur en wonen (of voor ‘belegging’ met ad-hoc beheer van
jaar tot jaar) zal verdere sanering vergen van de veestapel in het gebied.

Tabel 6. Vrijkomen van erven en land resp. inkrimpen van de veestapel als gevolg van doorvoering van de EU-Nnorm in ‘Landstad Deventer’ op basis van een waarschijnlijk scenario
Scenario gevolgen EU-N-norm
1) Boventallige bedrijven met
bedrijfshoofd 55+ zonder mogelijke
opvolger stoppen
2) Ook boventallige (te) kleine bedrijven
(<40 NGE) stoppen
3) Ook bedrijven met grootst boventallige
veestapel stoppen of vertrekken (tot
gebiedsveestapel voldoet aan de norm)
5

Vrijkomend %
van erven in
1998 (676 erven)
30

Vrijkomend %
van areaal in
1998 (11200 ha)
33

Krimp % van
veestapel in 1998
(35000 N-GVE)
38

39

38

44

44

43
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Een 55+ ondernemer heeft een mogelijke opvolger, als er een zoon of dochter minstens 20 uur op
het bedrijf meewerkte volgens opgave bij de Meitelling van CBS/LEI (1998).
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Urban area

Kaart 5.a Vrijkomend land door de EU-N-norm in ‘Landstad Deventer
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Kaart 5.b Vrijkomende erven door de EU-N-norm in ORS-kernen van ‘Landstad Deventer’
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Kaart 5.c Vrijkomende erven door de EU-N-norm in Hoofdwegzones van ‘Landstad Deventer’

Van de 676 bedrijven blijken maar liefst 30% een boventallige veestapel te hebben
met 55+ bedrijfshoofd en zonder mogelijke opvolger (Tabel 6). Als die eerder
stoppen kan het gebied al tweederde van de vereiste krimp realiseren (38% van 58%).
Voor zover niet in deze eerste groep, blijken van de 676 bedrijven nog 9% een
boventallige veestapel te hebben die op zich economisch te klein is (<40 NGE). Ze
zijn dus ook klein in areaal; als ze stoppen neemt het vrijkomend areaal met slechts
5% toe en krimpt de gebiedsveestapel met slechts 6%. De overige 14% krimp van de
veestapel kan tenslotte worden gerealiseerd als van de resterende bedrijven degenen
met de grootste boventallige veestapel stoppen of vertrekken. Dit betreft slechts 5%
van de 676 bedrijven, die bovendien 5% areaal vrijmaken. Volgens dit landbouwscenario moet ruim 40% van de bedrijven stoppen, om de gebiedsveestapel met bijna
60% te doen krimpen en zo aan de EU-N-norm te voldoen.
Op kaart 5a is aangegeven, in welke deelgebieden van ‘Landstad Deventer’ de
vereiste 43% van het areaal (Tabel 6) of bijna 5000 ha kunnen vrijkomen, mits de
EU-N-norm strikt wordt doorgevoerd en de overheid met een effectief pakket
maatregelen ervoor zorgt dat bedrijven hun erven en land inderdaad vrijgeven. Er
blijkt een aanzienlijke spreiding tussen deelgebieden: 50-490 ha per deelgebied. De
deelgebieden zijn in drie klassen verdeeld, met elk circa 33% van de vrijkomende ha.
Voor vrijkomend land missen we de gegevens om per deelgebied te specificeren
hoeveel er in de ORS-kern resp. in de Hoofdwegzone vrijkomt. Maar voor de circa
300 vrijkomende erven kunnen we wel specificeren (Kaarten 5b-c).
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Overschat dit scenario niet de gevolgen van de EU-N-norm? De norm kan namelijk
worden afgezwakt, b.v. door meer dan 170 kg/ha op grasland toe te staan.
Bovendien kan een minderheid van de bedrijven erin slagen een mestafzetcontract te
bemachtigen of zelfs mest te verwerken en te exporteren. Maar wij verwachten dat
deze mogelijke afzwakking van het scenario ten gunste van de landbouw meer dan
teniet wordt gedaan doordat sterke bedrijven van elders, de (semi-)overheid en
particuliere partijen een groot deel van het vrijkomend land overnemen, mede omdat
de overblijvende bedrijven aankoop of pacht van vrijkomend land niet kunnen laten
renderen c.q. niet kunnen financieren. Omdat we de mate van landverwerving door
bovengenoemde partijen niet kunnen inschatten, hebben we dit niet meegenomen in
het scenario. Maar waarschijnlijk kan het meeste vrijkomend land niet door de
overblijvende veebedrijven in het gebied worden benut voor mestaanwending. In dat
geval zal de gebiedsveestapel verder moeten krimpen en zullen er meer (zwakke)
bedrijven moeten stoppen. Vrijkomend land en erven worden door het scenario dus
eerder onderschat dan overschat, zeker gezien de onvermijdelijke steeds verdere
liberalisatie van de landbouw (Kol en Kuijpers, 1999).
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Figuur 4. Leeftijdsopbouw en opvolging van agrarische ondernemers in ‘Landstad Deventer’ (CBS/LEI, 1998)

Bovenstaand nogal dramatisch landbouwscenario betreft de korte termijn (tot 2003 à
2005, wellicht wordt de EU-N-norm geleidelijk doorgevoerd). Over de middenlange
termijn (tot 2010) kan een nog dramatischer scenario worden afgeleid uit de
leeftijdsopbouw en opvolgingssituatie (Fig. 4). Van de 676 bedrijven (CBS/LEI,
1998) blijkt 55% te worden geleid door een 55+ ondernemer. Van deze groep heeft
slechts 8% een mogelijke opvolger6. Dus als de EU-N-norm niet zorgt voor
6

Een 55+ ondernemer heeft een mogelijke opvolger, als er een zoon of dochter minstens 20 uur op
het bedrijf meewerkte volgens opgave bij de Meitelling van CBS/LEI (1998).
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halvering van het aantal bedrijven binnen 5 jaar, dan zullen de huidige ondernemers
en met name hun kinderen zelf daarvoor zorgen op wat langere termijn! Hoe weinig
de kinderen nog opvolgen blijkt aan de voorzijde van de leeftijdsopbouw: geen
enkele ondernemer is jonger dan 30 jaar, slechts 4% is 30-34 en 7% is 35-40. Met een
gemiddelde leeftijd van 57 jaar lijkt landbouwer een uitstervend beroep in ‘Landstad
Deventer’ of hoogstens een beroep van een zeer kleine minderheid, voor de totale
werkgelegenheid en economie van steeds geringere betekenis. Maar sociaaleconomisch hoeft het geleidelijk verdwijnen van de landbouw geen ramp te zijn: de
meeste kinderen willen en hoeven niet op te volgen en de ondernemers kunnen een
welvoorziene oude dag genieten, aangenomen dat ze als pachter hun bedrijf warm
kunnen laten saneren (incl. vergoeding van eigenaar voor pachtvrij maken) of als
eigenaar goed kunnen verkopen.

7.5

Reconstructie volgens een multifunctioneel scenario

Doorvoering van de EU-N-norm zal de sociaal-economisch onvermijdelijke
halvering van het aantal bedrijven waarschijnlijk bespoedigen. De omvang en de
snelheid van de dynamiek die LNV daarmee veroorzaakt, kan de provincie totaal
verrassen, zodat andere partijen met het vrijkomend land en erven aan de haal gaan
en de reconstructie als mosterd na de maaltijd komt. Deze bedreiging van de
reconstructie kan volgens ons alleen maar worden afgewend, als de provinciale
reconstructieplannen inhoudelijk en procesmatig voldoende rekening houden met de
te verwachten dynamiek. Dit laatste vergt van LNV en provincie dat ze hun
beleidstrajecten voldoende integreren: doorvoering van de EU-N-norm kan niet als
opmaat of aanzet fungeren, alleen als integraal onderdeel van de reconstructie
kunnen de kansen worden benut en de bedreigingen worden afgewend.
Hoe kan de reconstructie met de EU-N-norm als integraal onderdeel slagen in
sanering van de veehouderij en versterking van de overige gebiedsfuncties? In grote
lijnen denken wij aan een multifunctioneel scenario met de volgende elementen:
1. In interactie met andere actoren maken overheden (LNV, provincie, gemeenten)
en publieke instellingen (waterschap, waterbedrijf, natuurbeheerinstanties) per
ORS-kern c.q. Hoofdwegzone inrichtings- en beheersplannen op basis van
Multifunctioneel Landgebruik;
2. Gezamenlijk richten ze een Bank voor Multifunctioneel Landgebruik (BML) op
voor het plangebied, die als volgt functioneert:
2.1. Startkapitaal zijn de regelingen voor EU-N-norm en reconstructie c.q. de
daarmee verbonden gelden en gunsten voor agrarische bedrijven die willen
stoppen of vertrekken of verbreden met andere functies, reeds in bezit
zijnde landerijen en toeslagen op de grondprijs voor nieuwbouw (‘rood voor
groen’);
2.2. In het kader van EU-N-norm en reconstructie doet de Bank een
gebiedsbrede vraag uitgaan naar land en erven, nodig om de plannen voor
Multifunctioneel Landgebruik c.q. Multifunctionele Landbouw te realiseren
in de ORS-kernen en Hoofdwegzones;
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2.3. Alleen bedrijven, die hun land en erf willen overdragen aan de BML tegen
een niet-speculatieve maar toch redelijke prijs, komen in aanmerking voor
regelingen c.q. gelden en gunsten om het bedrijf te stoppen of verplaatsen
(o.a. ‘ruimte voor ruimte’);
2.4. Schaalvergroters of nieuwkomers, al of niet agrarisch kunnen vervolgens via
de BML tegen diezelfde redelijke prijs land of erven krijgen, als ze bereid zijn
om ruimte en aandacht te geven voor de andere gebiedsfuncties resp. zich te
richten op andere producten en diensten in het kader van Multifunctioneel
Landgebruik (‘Cross Compliance’).
Een dergelijk scenario vergt uiteraard nadere studie. Aan punt 1 kunnen we bijdragen
met verdere ruimtelijke verkenningen waarin naast de landbouw ook de andere
functies (natuur, water, recreatie, wonen) worden betrokken en waarbij we inzoomen
op bedrijven. De resultaten hiervan kunnen bij punt 2 helpen bij de vraag welke
bedrijven het beste kunnen stoppen of vertrekken dan wel blijven of zich vestigen al
of niet met schaalvergroting, maar ook welke tegenprestaties de schaalvergroters
kunnen leveren voor de overige functies in de diverse deelgebieden (‘Cross
Compliance’, zie Hoofdstuk 4 voor een voorbeeld).

7.6

Conclusies

In de loop van ons onderzoek hebben we ingezien dat gebiedsprocessen gedoemd
zijn vast te lopen als ze niet uitgaan van een dualistische plattelandsvisie met ML en
worden voorafgegaan door een studie naar de vraag ‘waar’ kan ‘wat’ op basis van
deze visie. Nu we ‘Landstad Deventer’ aldus hebben verkend, wat kunnen we dan
concluderen over ‘waar kan wat?’ volgens de dualistische visie en ‘hoe’ hiermee
gebieden als ‘Landstad Deventer’ met succes kunnen worden gereconstrueerd?
1. ‘Waar kan wat’ in ‘Landstad Deventer’ volgens een dualistische
plattelandsvisie met Multifunctioneel Landgebruik?
De vraag ‘waar kan wat’ aan functies in een gebied leidt vaak tot een ordeloos en
heilloos gevecht om de ruimte met een onoverzichtelijk beeld van ruimteclaims van
afzonderlijke functies, omdat wordt uitgegaan van monofunctioneel landgebruik.
Maar als actoren inzien dat monofunctionaliteit een luxe is die geen enkele functie
meer kan worden toegestaan, dan moet iedere functie met een of meer andere
functies de ruimte delen. Dan leidt de vraag ‘waar kan wat’ aan functies tot
functiecombinaties en dus tot een minder ordeloos gevecht om de ruimte en tot een
overzichtelijker beeld van de ruimteclaims. Echter, de inperking van de
mogelijkheden tot multifunctioneel landgebruik kan niet verhinderen dat economisch
sterke, merendeels private functiecombinaties de economisch zwakke, merendeels
collectieve functiecombinaties uiteindelijk zullen verdringen. Om het ongelijke
gevecht om de ruimte tussen hen te stoppen, hebben we de mogelijkheden voor de
vraag ‘waar kan wat’ verder ingeperkt tot ORS-gebonden en Hoofdweggebonden ML
volgens een dualistische plattelandsvisie.
Op basis van de verkenning in Landstad Deventer concluderen we dat dit een
overzichtelijk beeld geeft met perspectief voor een beperkt en geordend gevecht om

64

Alterra-rapport 037

de ruimte tussen gelijksoortige functiecombinaties met een overzienbaar aantal
(gecombineerde) ruimteclaims:
• Het gebied is ingedeeld in ORS-kernen voor de zwakke, merendeels collectieve
functies en in Hoofdwegzones voor de sterke, merendeels private functies;
• De ORS-kernen zijn ingedeeld in kansrijkdom voor ORS-gebonden ML,
namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk na ‘zware’ reconstructie van
de agrarische productie;
• De Hoofdwegzones zijn ingedeeld in kansrijkdom voor ‘zacht’ of ‘hard’
Hoofdweggebonden ML, namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk
na ‘zware’ reconstructie van agrarische of/en niet-agrarische productie.
Dit beeld van ‘waar kan wat?’ volgens een dualistische visie met ML is wel
overzichtelijk en het gevecht wordt zo wel geordend, maar biedt het de functies en
hun actoren ook voldoende ruimtelijke flexibiliteit en diversiteit en economische
vitaliteit? De dualistische visie met ML kan aan deze criteria als volgt voldoen:
1. Ruimtelijke flexibiliteit: het staat actoren vrij om ORS-kernen samen te voegen
door Hoofdwegzones teniet te doen t.b.v. bepaalde functiecombinaties door
bijvoorbeeld activiteiten uit te plaatsen en betreffende (asfalt-, spoor- of
water)wegen verkeersluw te maken of zelfs geheel af te sluiten (te kleine ORSkernen kunnen ook worden opgeheven, eventueel met compensatie elders);
2. Ruimtelijke diversiteit: geen enkele ORS-kern of Hoofdwegzone hoeft identiek te
worden ingevuld, omdat ze bestemd zijn voor meerdere functies en er dus legio
functiecombinaties mogelijk zijn.
3. Economische vitaliteit:
3.1. ORS-gebonden functies: de collectieve functies (landschap, water, natuur)
zijn economisch zwak, zodat ruimtelijke combinatie met elkaar en de
landbouw in principe kosten drukt. De agrarische activiteiten gebruiken nu
nog de meeste grond monofunctioneel; combinatie met de collectieve
functies en recreatie moet voor hen wel netto meer inkomen opleveren
(‘Cross Compliance’ en directe betalingen voor producten en diensten).
3.2. Hoofdweggebonden functies: zowel de agrarische- als niet-agrarische
productieactiviteiten zijn nu nog verspreid over het platteland en moeten
zich sterk beperken omwille van de collectieve functies en wonen. Als ze
met de Hoofdwegzones een eigen ruimte krijgen, kunnen ze zich
economisch beter ontplooien en zijn ze ook optimaal bereikbaar.
Concentratie van ‘harde’ en ‘zachte’ activiteiten kan de ontplooiingskansen
nog vergroten.
2. ‘Hoe’ kunnen gebieden als ‘Landstad Deventer’ met succes worden
gereconstrueerd volgens de dualistische visie?
Op de vraag ‘hoe’ een gebied zich verder kan ontwikkelen zijn in principe evenveel
antwoorden mogelijk als er actoren zijn!. Daarom stellen wij voor dat de actoren in
het gebied de mogelijkheden beperken tot ML volgens een dualistische
plattelandsvisie, en het eerst eens worden over het gezamenlijke toekomstbeeld van
‘waar kan wat’ volgens deze beperking. Dan kan namelijk de ‘hoe’ vraag worden
beperkt tot: ‘hoe komen de actoren tot inrichtings- en beheersplannen per ORS-kern
c.q. Hoofdwegzone binnen het gezamenlijke toekomstbeeld?’ De aldus beperkte en
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ingedeelde reconstructie opgave kan worden uitgevoerd volgens een multifunctioneel
scenario, met twee –nog te ontwikkelen- instrumenten:
• een planningsprocedure voor inrichting en beheer van de ORS-kernen en
Hoofdwegzones met een sterke regie van de overheid;
• een Bank voor Multifunctioneel Landgebruik om de overeengekomen plannen
per ORS-kern en Hoofdwegzone te realiseren.
Op grond van onze verkenning van het monofunctionele scenario voor de
landbouw, waarin de overheid de EU-N-norm volgens plan doorvoert in 2003,
concluderen we tenslotte dat dit met name binnen de reconstructiegebieden een
enorme dynamiek zal veroorzaken, waarbij veel land en erven zullen vrijkomen. Het
is dus belangrijk dat de reconstructiecommissies de bovengenoemde twee
instrumenten op scherp hebben staan tegen die tijd.
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8

Verkenning ‘gebiedsinhoud’ van ‘Walcheren 2000+’

Walcheren is al meer dan 100 jaar bekend als toeristisch- recreatief gebied, vanwege
zijn mooie stranden en aantrekkelijke verblijfsplaatsen. Inmiddels is er een enorme
accommodatie: circa 50 campings (8000 standplaatsen), 20 bungalowparken (2000
bungalows c.q. standplaatsen) en 170 minicampings (2500 standplaatsen) bij
agrarische bedrijven, totaal met meer dan 30.000 slaapplaatsen (2,4 /standplaats,
conform gemiddelde gezinsgrootte). Een groot deel van deze accommodatie is
verouderd en beantwoordt niet meer aan moderne eisen inzake ruimte en comfort.
Bovendien is het toeristisch-recreatief product te eenzijdig gebaseerd op zon en zee
in de zomer. Zonder tegenmaatregelen zal Walcheren op den duur klanten verliezen
hetgeen de regionale economie sterk zal schaden want andere sectoren, waaronder de
landbouw, bieden onvoldoende compensatie. Tegenover de grote sociaaleconomische betekenis van toerisme en recreatie staat de zware druk die deze sector
uitoefent op infrastructuur, natuur en landschap. Om de sector te moderniseren en
tegelijk iets te doen aan de druk op infrastructuur en omgeving is in het streekplan
van Zeeland de regio Walcheren aangeduid als toeristisch-recreatieve
herstructureringszone. Om dit nader uit te werken is door de provincie een regiovisie
opgesteld in het kader van een gebiedsgericht project: ‘Walcheren 2000+’ (Provincie
Zeeland, 1999).
Aanvankelijk hadden we met de projectleiders van de provincie afgesproken een
bijdrage te leveren aan de regiovisie, samen met de ZLTO (op basis van hun
Landbouw Ontwikkelingsplan) en Bureau Toerisme Zeeland (BTZ). Onder regie van
BTZ zouden we ons concentreren op de kansen voor routegebonden netwerken van
recreatie- en agrarische bedrijven om de laatsten te helpen verbreden met recreatie,
natuur- en landschapszorg. Omdat BTZ zich financieel onvoldoende gedekt voelde
door de provincie is dit niet doorgegaan. Zo liepen we ook hier vast met het
‘gebiedsproces’, ditmaal bij punt 3 van onze werkwijze t.a.v. de ‘hoe’ vraag
(Hoofdstuk 3). Toen hebben we besloten zonder hen verder te gaan met de
‘gebiedsinhoud’ in het algemeen (‘waar kan wat?’). Walcheren is namelijk een
leerzaam voorbeeld van een plattelandsgebied waar toerisme, recreatie en (semipermanent) wonen bezig zijn de landbouw sociaal-economisch te verdringen;
verkenning van kansen en bedreigingen bij deze autonoom verlopende transformatie
is ook nuttig voor de vele andere agrarische gebieden die hiervoor in aanmerking
komen. Interessant is daarbij de opstelling van de provincie Zeeland; die wil niet
afwachten maar herstructureren, te beginnen met de recreatie zelf. Daarnaast wil de
provincie ook een sterke landbouwsector handhaven waarbij ze ervan uitgaat dat
landbouw en recreatie goed samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken (Bijlage 2).
Voortbouwend op de regiovisie hebben we systematisch verkend waar in ‘Walcheren
2000+’ kansen liggen voor combinaties van recreatie, landbouw en andere functies,
kortom voor diverse vormen van Multifunctioneel Landgebruik (ML). De
verkenning is uitgevoerd conform de dualistische plattelandsvisie (Hoofdstuk 5) en
de bijbehorende werkwijze (Hoofdstuk 6):
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Kaart 6.a Hoofdinfrastructuur op Walcheren
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Kaart 6.b Deelgebieden met ORS-kernen en Hoofdwegzones op Walcheren

68

Alterra-rapport 037

8.1 het studiegebied is op basis van de hoofdinfrastructuur onderverdeeld in
deelgebieden met Hoofdwegzones waarbinnen meestal een Open, Rustige en
Stille (ORS-) kern;
8.2 er is een kanskaart gemaakt voor ORS-gebonden ML op basis van drie
indicatorkaarten;
8.3 er is een kanskaart gemaakt voor Hoofdweggebonden ML op basis van
eveneens drie indicatorkaarten.
Omdat toerisme en recreatie centraal staan in ‘Walcheren 2000+’, hebben we
vervolgens de kansen van deze sector nader verkend:
8.4 Welke ORS-kernen resp. Hoofdwegzones zijn kansrijk voor recreatie vanuit
monofunctioneel perspectief (slaapplaatsen als indicator) en vanuit
multifunctioneel perspectief (ORS-gebonden resp. Hoofdweggebonden ML)?
8.5 Hoe kan de provincie ORS-kernen en Hoofdwegzones herstructureren, niet
alleen t.b.v. toerisme en recreatie maar ook van de andere functies
(multifunctioneel scenario)?
In 8.6 eindigen we met conclusies.

8.1

‘Walcheren 2000+’: indeling en samenhang

Het plangebied bestaat uit het westelijk deel van het schiereiland Walcheren, begrensd
door het kanaal dat Veersemeer en Westerschelde verbindt (Kaart 6a). Over land heeft
het gebied slechts drie toegangen: vanuit het Oosten zijn er de bruggen over het kanaal in
Middelburg en Vlissingen en vanuit Het Noorden is er een vaste verbinding over de
afsluitdijk van het Veersemeer. Deze drie toegangen zijn met elkaar verbonden via Nwegen, direct en indirect via een rondweg langs de Zuid- en Westkust. Met nog extra Nwegen naar de toeristische centra Veere en Domburg, is Middelburg het voornaamste
knooppunt. Een aantal doorgaande B-wegen tussen de dorpen completeren de
hoofdinfrastructuur. Op basis van deze hoofdinfrastructuur hebben we de
Hoofdwegzones in kaart gebracht, die in breedte variëren naar gelang de inbreuk op de
drie-eenheid O, R en S (1 km langs A- en spoorwegen, 0,5 km langs N-wegen, 0,25 km
langs doorgaande B-wegen en 0 km langs waterwegen). Uit de resulterende kaart (6b)
blijkt, dat de kust grotendeels in de Hoofdwegzones ligt; alleen over 3 km noordwest
vanaf Vlissingen en 7 km noordoost vanaf Domburg maakt de kust nog deel uit van
Open (onbebouwde), Rustige en Stille (ORS-) kernen. De gevolgde systematiek
resulteert in 16 deelgebieden. Deze zijn gecodeerd volgens het alfabet op volgorde van
afnemende omvang van de ORS-kernen (legenda Kaart 6b). De grootste kernen A, B en
C zijn 1250 resp. 1010 en 810 ha, de overige zijn veel kleiner als gevolg van de vele
doorgaande B-wegen naast het toch al dichte netwerk van N-wegen. Totaal heeft het
gebied minder dan 7000 ha over aan ORS-kernen; de overige 7000 ha aan platteland ligt
al in de Hoofdwegzones. Dit kan voor de actoren in het gebied, met name de diverse
overheden reden geven, om behoud of zelfs ‘ontbrokkeling’ van de ORS-kernen voorop
te zetten, t.b.v. de hieraan gebonden collectieve functies. Uit Kaart 6c blijkt, hoe arm het
plangebied is aan bos en natuur c.q. duinen; alleen in de twee ORS-kernen aan de kust (F
en B) hebben ze enige omvang. De regiovisie toont weinig ambitie om het areaal bos en
natuur fiks uit te breiden, mede t.b.v. recreatie en waterberging- en winning.
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Kaart 6.c Deelgebieden met ORS-kernen en Hoofdwegzones met bestaande natuur, duin en bos gebieden op
Walcheren

8.2

Kansen voor ORS-gebonden Multifunctioneel Landgebruik

De agrarische activiteiten binnen ‘Walcheren 2000+’ zijn grotendeels ORS-gebonden
met akkerbouw als historisch belangrijkste activiteit en graasveehouderij sterk in
opkomst (Figuur 5).
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Figuur 5. Omvang van agrarische activiteiten in ‘Walcheren 2000+’ in NGE (saldo, 1NGE=1000 Euro).
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ORS-gebonden en Hoofdweggebonden activiteiten bevinden zich verspreid over het
gebied (Tabel 7). In de ORS-kernen liggen de erven van 167 bedrijven. Praktisch alle
bedrijven hebben uitsluitend ORS-gebonden activiteiten, slechts 24 bedrijven zijn
gemengd met Hoofdweggebonden activiteiten.
Tabel 7. Agrarische activiteiten en bedrijven binnen ORS-kernen en Hoofdwegzones van ‘Walcheren 2000+’.

ORS-kernen
Hoofdwegzones
Totaal gebied

ORS-gebonden activiteiten

Hoofdweggebonden activiteiten

163
258
421

28
44
72

Agrarische
bedrijven
167
265
432

Conform de werkwijze (6.2-6.3) zijn kansrijke kernen voor ORS-gebonden ML
opgespoord met een kanskaart, verkregen door combinatie van drie indicatorkaarten:
a) Hoofdweggebonden niet-agrarische bedrijven als eerste contra-indicator;
b) Hoofdweggebonden agrarische activiteiten als tweede contra-indicator;
c) Pesticidengebruik (meest beperkende productiefactor) als derde contraindicator.
In eerste instantie hebben we conform de werkwijze ORS-gebonden agrarische
activiteiten voor indicatorkaart a) gebruikt. Maar er bleek een geringe spreiding in
ORS-gebonden agrarische activiteiten tussen de ORS-kernen (van 1,4 tot 2,0
NGE/ha per kern en gemiddeld van 1,6 tot 2,0 NGE/ha per klasse). Om te
voorkomen, dat deze geringe verschillen in de kanskaart ten onrechte betekenis
krijgen, hebben we deze indicator voor Walcheren laten vervallen en verruild voor
een meer relevante. Dit zijn de Hoofdweggebonden niet-agrarische activiteiten,
waarvan zich een groot aantal in de ORS-kernen bevinden (95, specificatie verderop
in Fig. 6). Uit indicatorkaart 7a blijkt een grote spreiding in deze Hoofdweggebonden
niet-agrarische activiteiten tussen de ORS-kernen: van 0 tot 14 bedrijven/100 ha per
kern en gemiddeld van 0,6 tot 4,2 bedrijven/100 ha per klasse. Uit indicatorkaart 7b
blijkt ook een grote spreiding in Hoofdweggebonden agrarische activiteiten tussen de
ORS-kernen: van 0 tot 5,3 NGE/ha per kern en gemiddeld van 0,0 tot 1,9 NGE/ha
per klasse. Uit indicatorkaart 7c blijkt ook een grote spreiding in pesticidengebruik
tussen de ORS-kernen: van 0 tot 8,6 kg/ha actieve stof per kern en gemiddeld van
3,8 tot 6,8 kg/ha actieve stof per klasse. Deze grote spreiding berust op de grote
verscheidenheid in geteelde gewassen en daarmee samenhangende verschillen in
gebruik (en emissies) van pesticiden (Bijlage 3).
Op basis van de kanskaart 7d kunnen de ORS-kernen als volgt worden ingedeeld:
1. C, G en M (totaal 1400 ha ORS) hebben lage tot gemiddelde waarden voor de
drie indicatoren, zodat ze nu al relatief kansrijk zijn voor ORS-gebonden ML
(c.q. kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie);
2. A, B, en O (totaal 2400 ha ORS) hebben gemiddelde tot hoge waarden voor de
drie indicatoren, zodat ze nu nog relatief kansarm zijn; maar ze worden juist
kansrijk als de overheid zou besluiten tot verplaatsing of beëindiging van ORSaantastende of te intensieve ORS-gebonden activiteiten in het kader van een
‘zware’ herstructurering.
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Kaart 7.a Intensiteit van Hoofdweggebonden niet-agrarische bedrijven in de ORS-kernen van Walcheren
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Kaart 7.c Pesticidengebruik door agrarische bedrijven in de ORS-kernen van Walcheren
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3. De overige kernen (totaal 3000 ha ORS) hebben geen eenduidig lage of hoge
waarden voor de drie indicatoren, zodat ze kansrijk zijn na een ‘lichte’
herstructurering van agrarische of niet-agrarische activiteiten.
Kanskaart 7d kijkt naar de algemene kansen voor ORS-gebonden ML afhankelijk van
de aard en de intensiteit van de landbouw en van de concentratie van het totaal aan
Hoofdweggebonden niet-agrarische activiteiten. Voor de kansen van de afzonderlijke
ORS-gebonden niet-agrarische functies en activiteiten (natuur, recreatie, water,
historisch landschap) moet ook naar deze functies en activiteiten zelf worden
gekeken c.q. de wensen en mogelijkheden van diverse belanghebbenden. In 8.4-8.5
kijken we speciaal naar recreatie, de sociaal-economisch belangrijkste functie van
Walcheren en volgens de provincie toe aan herstructurering.

8.3

Kansen voor Hoofdweggebonden Multifunctioneel Landgebruik

Op het platteland (buiten de bebouwde kommen) van ‘Walcheren 2000+’ blijken 311
niet-agrarische bedrijven aanwezig, waarvan het merendeel (213) in de
Hoofdwegzones. Tweederde (212) is ‘zacht’ (diensten van overheid en particulieren)
en eenderde (101) is ‘hard’ (industrie en groothandel). Bij deze indeling is detailhandel ingedeeld bij ‘zacht’ en is het zogenaamde agrarisch loonwerk ingedeeld bij
‘hard’, omdat het in feite productie betreft. Uit Figuur 6a blijkt, dat de niet-agrarische
diensten numeriek de belangrijkste subcategorie vormen, met de toeristischrecreatieve sector als nummer 2 (campings & huisjes) en nummer 3 (horeca). Maar
gelet op het aantal banen (12 uur per week of meer), is de toeristisch- recreatieve
sector nummer 1 (campings & huisjes) en nummer 2 (horeca) en zijn de nietagrarische diensten slechts nummer 4 na bouw (Figuur 6b).
Naast de 213 niet-agrarische bedrijven met circa 1200 banen bevinden zich in de
Hoofdwegzones ook nog 44 agrarische bedrijven met Hoofdweggebonden
activiteiten met in totaal circa 50 banen (Tabel 5 in vorige paragraaf). Qua
werkgelegenheid zijn van de Hoofdweggebonden activiteiten de niet-agrarische
activiteiten dus nu al verreweg het belangrijkst. (Er zijn nog 258 ORS-gebonden
agrarische activiteiten in de Hoofdwegzones, maar die zijn alleen maar relevant voor
Hoofdweggebonden ML voor zover ze worden gestopt en er land en erven
vrijkomen, zie 8.4 –8.5).
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Figuur 6. Niet-agrarische activiteiten in Walcheren 2000+: a. bedrijven op volgorde van toenemend aantal per
categorie, b. banen(>12 uur/week) per categorie in dezelfde volgorde als a (Bridgis, 1998).

Conform de werkwijze (6.2-6.3) zijn kansrijke zones voor Hoofdweggebonden ML
opgespoord met een kanskaart, die drie indicatorkaarten combineert:
a) Hoofdweggebonden agrarische activiteiten als eerste indicator;
b) Hoofdweggebonden ‘harde’ niet-agrarische activiteiten als tweede indicator;
c) Hoofdweggebonden ‘zachte’ niet-agrarische activiteiten als derde indicator.
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Kaart 8.a Concentratie van agrarische bedrijven met Hoofdweggebonden activiteiten in de Hoofdwegzones van
Walcheren
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Kaart 8.c Concentratie van ‘zachte’ niet-agrarische bedrijven in de Hoofdwegzones van Walcheren
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Uit de eerste indicatorkaart 8a blijkt een grote spreiding in Hoofdweggebonden
agrarische activiteiten tussen de Hoofdwegzones: van 0 tot 7 bedrijven per zone en
gemiddeld van 2 tot 6 bedrijven/zone per klasse. Uit de tweede indicatorkaart 8b
blijkt ook een grote spreiding in Hoofdweggebonden ‘harde’ niet-agrarische
activiteiten tussen de Hoofdwegzones: van 1 tot 9 bedrijven per zone en gemiddeld
van 3 tot 8 bedrijven/zone per klasse. Uit de derde indicatorkaart 8c blijkt een zeer
grote spreiding in Hoofdweggebonden ‘zachte’ niet-agrarische activiteiten tussen de
Hoofdwegzones: van 1 tot 31 bedrijven per zone en gemiddeld van 5 tot 24
bedrijven/zone per klasse.
Uit de kanskaart 8d blijken de Hoofdwegzones als volgt te kunnen worden ingedeeld:
1. C, E, F en M (2000 ha), ofwel alle Hoofdwegzones aan de Zuidwestkust, hebben
lage tot gemiddelde waarden voor de twee ‘harde’ indicatoren en gemiddelde tot
hoge waarden voor de ‘zachte’, zodat ze nu al relatief kansrijk zijn voor ‘zacht’
Hoofdweggebonden ML (wonen en diensten c.q. recreatie);
2. B, D, G en O (2050 ha) hebben gemiddelde tot hoge waarden voor de twee
‘harde’ indicatoren en gemiddelde tot lage waarden voor de ‘zachte’, zodat ze
kansrijk zijn voor (concentratie van) ‘hard’ Hoofdweggebonden ML (agrarische
en niet-agrarische industrie en handel), maar ook kansrijk zou kunnen worden
voor ‘zacht’ Hoofdweggebonden ML als de overheid zou besluiten tot
verplaatsing of beëindiging van te intensieve ‘harde’ activiteiten in het kader van
een ‘zware’ herstructurering van agrarische en niet-agrarische activiteiten.
3. De overige Hoofdwegzones (2900 ha) hebben geen eenduidige waarden voor de
drie indicatoren, zodat ze kansrijk zijn na een ‘lichte’ herstructurering van
agrarische of niet-agrarische activiteiten.
Kanskaart 8d kijkt zowel naar agrarische als niet-agrarische activiteiten als mede- of
tegenspeler in Hoofdweggebonden ML. De kaart weegt en vergelijkt de kansen van
de Hoofdwegzones om ‘harde’ agrarische en niet-agrarische activiteiten te
combineren en te concentreren of ze te vervangen door ‘zachte’ niet-agrarische
activiteiten. Voor een volledig beeld van de kansen voor de diverse niet-agrarische
functies en activiteiten moeten ze ook afzonderlijk worden bekeken, met aandacht
voor de wensen en mogelijkheden van diverse belanghebbenden. In 8.4-8.5 kijken we
speciaal naar recreatie, de sociaal-economisch belangrijkste functie van Walcheren en
volgens de provincie toe aan herstructurering.

8.4

Kansen voor recreatie in ORS-kernen en Hoofdwegzones vanuit
mono- én multifunctioneel perspectief

We gaan ervan uit dat recreatie ORS aantast naarmate de schaal van de
accommodaties groter wordt. Paradoxaal genoeg staat in bepaalde vormen van
recreatie de beleving van ORS juist centraal. De oplossing is dat de ORS-gebonden
recreatie kleinschalig blijft, want grootschalige accommodaties verstoren de
Openheid en Rust en Stilte kun je niet massaal genieten. Dus kleinschalige recreatie
hoort thuis in ORS-kernen en grootschalige recreatie in de Hoofdwegzones, conform
de dualistische plattelandsvisie.

78

Alterra-rapport 037

De regiovisie (Provincie Zeeland, 1999) maakt uiteraard geen onderscheid tussen
ORS-kernen en Hoofdwegzones, wel tussen klein- en grootschalige recreatie.
Volgens de regiovisie hebben deze de beste kansen aan de Noordwest- respectievelijk
de Zuidwestkust. Om dit eenvoudige antwoord op ‘waar kan wat’ te toetsen hebben
we de kansen voor recreatie eerst verkend vanuit monofunctioneel perspectief.
Daarvoor is in kaart gebracht in welke ORS-kernen resp. Hoofdwegzones de
verblijfsrecreatie zich concentreert. Hierbij zijn slaapplaatsen als indicator genomen
(Boris, 1992 voor campings en bungalows en CBS/LEI, 1998 voor minicampings bij
agrarische bedrijven). Vanuit monofunctioneel perspectief hebben we de kansen
beoordeeld als volgt:
• ORS-kernen met relatief lage concentraties aan slaapplaatsen c.q.
verblijfsaccommodaties zijn nu al kansrijk voor kleinschalige verblijfs- en
dagrecreatie (op voorwaarde van voldoende kwaliteit);
• ORS-kernen met relatief hoge concentraties zijn pas kansrijk voor kleinschalige
verblijfs- en dagrecreatie na herstructurering van de huidige verblijfsrecreatie
gericht op meer kwaliteit en minder slaapplaatsen;
• Hoofdwegzones met relatief hoge concentraties zijn pas kansrijk voor
grootschalige verblijfs- en dagrecreatie na herstructurering gericht op meer
kwaliteit want die ontbreekt volgens de regiovisie;
• Hoofdwegzones met relatief lage concentraties wil de regiovisie zo houden,
omdat de huidige recreatie al teveel druk uitoefent op infrastructuur, natuur en
landschap in het gebied. Daarom zijn ze kansarm voor ontwikkeling van
grootschalige verblijfs- en dagrecreatie.
Vervolgens hebben we de kansen voor recreatie uiteraard ook verkend vanuit
multifunctioneel perspectief. Daartoe hebben we de monofunctionele kanskaart voor
recreatie samengevoegd met de (op drie productie-indicatoren gebaseerde) kanskaart
voor ORS-gebonden resp. Hoofdweggebonden ML tot een multifunctionele (op vier
indicatoren gebaseerde) kanskaart voor recreatie. Zo krijgen we inzicht in waar er nu al
kansen zijn voor recreatie, niet alleen gelet op de huidige verblijfsrecreatie maar ook op
de (agrarische en niet-agrarische) productie. Bovendien krijgen we inzicht in waar pas
kansen ontstaan voor recreatie door herstructurering van zowel recreatie- als productieactiviteiten die ruimtelijk niet samengaan met hoogwaardig toerisme en recreatie.

8.4.1

Kleinschalige recreatie in ORS-kernen

Uit kaart 9a blijkt, dat liefst tweederde van de circa 6000 slaapplaatsen voor toeristen en
recreanten in ORS-kernen zich bevindt in de drie kernen langs de Noordwestkust (E, N
en B, samen 1550 ha, dus 4 slaapplaatsen/ha). Volgens de regiovisie ziet de provincie
deze kernen als het achterland voor de recreatie langs de Noordwestkust en wil ze hier
juist natuur en landschap versterken voor kleinschalige dagrecreatie, als afwisseling vanof aanvulling op de strandrecreatie. Om dit te realiseren, zal de recreatiedruk in deze drie
ORS-kernen moeten worden teruggebracht, door beëindiging of verplaatsing van de
meest verouderde en meest ORS-aantastende verblijfsaccommodaties naar Hoofdwegzones. De overige eenderde van de slaapplaatsen zijn verspreid over de overige 13 ORSkernen (5300 ha, dus 0,4 slaapplaats/ha). Monofunctioneel gezien zijn die dus nu al
kansrijk voor kleinschalige recreatie.
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Om de kansen voor kleinschalige recreatie mede te bezien in het licht van de
productieactiviteiten moet het monofunctionele beeld gecombineerd worden met de
kanskaart voor ORS-gebonden ML (Kaart 7d). Dit levert een multifunctionele
kanskaart op voor kleinschalige recreatie (Kaart 9c) met de volgende indeling van de
ORS-kernen:
1. C, G en M (totaal 1400 ha ORS) hebben lage tot gemiddelde waarden voor de
vier indicatoren, zodat ze nu al relatief kansrijk zijn voor ORS-gebonden
kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie;
2. B (1000 ha ORS) heeft gemiddelde tot hoge waarden voor de vier indicatoren,
zodat deze kern nu nog relatief kansarm is; maar hij wordt juist kansrijk als de
overheid besluit tot verplaatsing of beëindiging van ORS-aantastende of te
intensieve ORS-gebonden recreatie of productie-activiteiten in het kader van een
‘zware’ herstructurering.
3. De overige kernen (totaal 4400 ha ORS) hebben geen eenduidig lage of hoge
waarden voor de vier indicatoren, zodat ze kansrijk zijn na een ‘lichte’
herstructurering van recreatie of productie- activiteiten.
Vanuit multifunctioneel perspectief blijken er dus veel minder ORS-kernen nu al
kansrijk voor kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie dan vanuit monofunctioneel
perspectief. Bovendien moeten de meeste kernen ook qua agrarische en/of nietagrarische productie worden geherstructureerd:
• Van de dertien kansrijke kernen vanuit recreatie alleen blijken er slechts drie (C,
G en M) kansrijk vanuit recreatie én productie. Alleen de grootste (C) ligt dicht
genoeg bij de kust, maar dan wel bij de Zuidwestkust, die de regiovisie juist
aanwijst voor grootschalige recreatie;
• De overige tien kernen zijn slechts kansrijk na ‘zware’ (A en O) of ‘lichte’ (D, F,
H-L, P) herstructurering van agrarische en niet-agrarische productie;
• De drie kernen (B, E en N) die vanuit recreatie pas kansrijk worden na ‘lichte’ (B,
N) of ‘zware’ (E) herstructurering van de recreatiesector zelf, behoeven
bovendien ‘zware’ (B) of ‘lichte’ (E, N) herstructurering van agrarische en nietagrarische productie. Het zijn juist deze kernen aan de Noordwestkust waar de
regiovisie kleinschalige recreatie wil concentreren!

8.4.2 Grootschalige recreatie in Hoofdwegzones
Uit kaart 9b blijkt, dat van de circa 7500 slaapplaatsen voor toeristen en recreanten in
de Hoofdwegzones 50% zich bevindt in de drie zones langs de Zuidwestkust (C, P
en F, samen 1700 ha, dus ruim 2 slaapplaatsen/ha) en 20% in de twee zones langs de
Noordwestkust (B en J, samen 1100 ha, dus ruim 1 slaapplaats/ha). Monofunctioneel
gezien zijn die pas kansrijk voor grootschalige verblijfs- en dagrecreatie na
herstructurering gericht op meer kwaliteit van de voorzieningen, want die kwaliteit
ontbreekt volgens de regiovisie. De provincie wil met name de dagrecreatieve
mogelijkheden in deze kustzones vergroten om het hoofdproduct ‘zon en zee’ aan te
vullen, m.n. in voor- en naseizoen en bij afwezigheid van ‘strandweer’. De overige
30% van de slaapplaatsen zijn verspreid over de overige 11 Hoofdwegzones (samen
4200 ha, dus ruim 0,5 slaapplaats/ha). Voor deze Hoofdwegzones streeft de
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provincie in principe een status-quo na, gezien de toch al grote recreatie- c.q.
verkeersdruk in het gebied en hun relatief grote afstand van de kust. Ze zijn daarom
relatief kansarm voor verdere of nieuwe ontwikkeling van grootschalige
verblijfsrecreatie.
Om de kansen voor grootschalige recreatie mede te bezien in het licht van de
productieactiviteiten moet het monofunctionele beeld gecombineerd worden met de
kanskaart voor Hoofdweggebonden ML (Kaart 8d). Dit levert een multifunctionele
kanskaart op voor grootschalige recreatie (Kaart 9d) met de volgende indeling van de
Hoofdwegzones:
1. C en F (totaal 1300 ha) aan de Zuidwestkust, hebben lage tot gemiddelde
waarden voor de agrarische en niet-agrarische ‘harde’ productie-indicatoren en
gemiddelde tot hoge waarden voor de ‘zachte’ productie- en recreatieindicatoren, zodat ze kansrijk zijn voor grootschalige dag- en verblijfsrecreatie als
de sector zelf wordt geherstructureerd;
2. B (400 ha) heeft gemiddelde tot hoge waarden voor de agrarische en nietagrarische ‘harde’ indicatoren en de recreatie-indicator en gemiddelde tot lage
waarden voor de ‘zachte’ productie-indicator, zodat deze zone pas kansrijk wordt
voor recreatie door ‘zware’ herstructurering van te intensieve ‘harde’ agrarische
en niet-agrarische productie-activiteiten naast herstructurering van de sector zelf;
3. P en J (totaal 1100 ha) hebben geen eenduidige waarden voor de drie productieindicatoren maar wel gemiddelde tot hoge waarden voor de recreatie-indicator,
waarbij J pas kansrijk is voor recreatie na ‘lichte’ herstructurering van te
intensieve agrarische productie-activiteiten naast herstructurering van de sector
zelf en P bij nader inzien toch voldoende heeft aan herstructurering van de
recreatie zelf (conform C en F);
4. Alle overige zones (totaal 4200 ha) hebben lage concentraties aan slaapplaatsen,
zodat ze kansarm zijn voor grootschalige dag- of verblijfsrecreatie, ongeacht de
waarde voor de overige indicatoren.
Op drie zones na, hebben de Hoofdwegzones vanuit multifunctioneel perspectief
minder kansen voor grootschalige recreatie dan vanuit monofunctioneel perspectief:
1) De drie zones (C, F en P) langs de Zuidwestkust, die vanuit recreatie slechts
herstructurering behoeven naar kwaliteit, behoeven geen verdere herstructurering
vanuit agrarische– en ‘harde’ niet-agrarische productie. Hier blijven de kansen
dus gelijk en behoeven de plannen van de regiovisie geen bijstelling;
2) De zone B langs de Noordwestkust is pas kansrijk na ‘zware herstructurering’,
dus niet alleen van de recreatie zelf maar ook van agrarische en niet-agrarische
(‘harde’) productie. De regiovisie voorziet hier kleinschalige recreatie maar ook
dan is een ‘zware herstructurering’ vereist;
3) De redelijk dicht bij de kust gelegen en aan het Veerse meer grenzende zone J
behoeft niet alleen ‘lichte herstructurering’ van de recreatie maar ook van de
agrarische productie;
4) Alle overige zones zijn kansarm voor grootschalige dag- en verblijfsrecreatie
omdat er weinig verblijfsrecreatie is en omdat de provincie dat zo wil houden,
maar vanuit ML dienen agrarische en niet-agrarische productie ‘licht’ tot ‘zwaar’
te worden geherstructureerd.
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Kaart 9.a Concentratie van slaapplaatsen in de ORS-kernen van Walcheren
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Kaart 9.b Concentratie van slaapplaatsen in de Hoofdwegzones van Walcheren
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Kaart 9.c Kansen voor ORS-gebonden kleinschalige recreatie op Walcheren
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Kaart 9.d Kansen voor Hoofdweggebonden grootschalige recreatie op Walcheren
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8.5

Herstructurering volgens een multifunctioneel scenario

In 8.4 zijn vanuit multifunctioneel perspectief slechts drie ORS-kernen en geen
enkele Hoofdwegzone genoemd als nu al kansrijk voor toerisme en recreatie. De
overigen behoeven herstructurering van recreatie en/of productie. Hoe zouden
provincie en gemeenten de ondernemers kunnen bewegen tot medewerking aan
herstructurering? We stellen een multifunctioneel scenario voor met de volgende
elementen:
1. In interactie met de andere actoren maken overheden (LNV, provincie,
gemeenten)
en
publieke
instellingen
(waterschap,
waterbedrijf,
natuurbeheerinstanties) per ORS-kern en Hoofdwegzone inrichtings- en
beheersplannen op basis van Multifunctioneel Landgebruik met de volgende
opties, mede gelet op de regiovisie:
1.1. Stoppen of verplaatsen van met hoogwaardige recreatie niet combineerbare
activiteiten; in ORS-kernen de Hoofdweggebonden activiteiten en in
Hoofdwegzones alleen de ‘harde’ activiteiten (zowel agrarisch als nietagrarisch cf. Fig. 5-6);
1.2. Stoppen of ecologiseren van met hoogwaardige recreatie niet combineerbare
pesticide-intensieve teelten m.n. die van aardappel, ui, diverse bol- en
siergewassen en fruit (Bijlage 3);
1.3. Vervangen van akkerbouw/groenteteelt in de ORS-kernen (veelal
poelgronden) door melkveehouderij, bij voorkeur onder EKO- keurmerk
om milieu, natuur en landschap te verbeteren;
1.4. Vervangen van landbouw in de Hoofdwegzones (veelal kreekruggen) door
‘zachte’ andere activiteiten (m.n. toerisme en recreatie c.q. verblijfsaccommodatie) en publiek toegankelijke, van fiets- en wandelpaden
voorziene bossen (verhouding bos: bebouwing minstens 5:1 voor voldoende
audio-visuele isolatie).
2. Gezamenlijk richten de overheden en publieke instellingen een Bank voor
Multifunctioneel Landgebruik (BML) op voor het plangebied, die als volgt
functioneert:
2.1. Startkapitaal zijn de gelden die men verkrijgt door natuur- en
landschapstoeslagen op de prijs van bouwgrond (‘groen voor rood’),
bovendien reeds in publiek bezit zijnde landerijen;
2.2. De BML doet een gebiedsbrede vraag uitgaan naar land en erven, nodig om
de plannen voor Multifunctioneel Landgebruik c.q. Multifunctionele
Landbouw te realiseren in de ‘zwaar’ of ‘licht’ te herstructureren ORSkernen en Hoofdwegzones;
2.3. Alleen bedrijven, die hun land en erf willen overdragen aan de BML tegen
een niet-speculatieve maar toch redelijke prijs, komen in aanmerking voor
regelingen c.q. gelden en gunsten om het bedrijf te stoppen of te verplaatsen
(o.a. ‘ruimte voor ruimte’);
2.4. Schaalvergroters of nieuwkomers, al of niet agrarisch kunnen vervolgens via
de BML tegen diezelfde redelijke prijs land of erven krijgen, als ze bereid zijn
om ruimte en aandacht te geven voor de andere gebiedsfuncties resp. zich te
richten op andere producten en diensten in het kader van Multifunctioneel
Landgebruik (‘Cross Compliance’).
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Een dergelijk scenario vergt uiteraard nadere studie. Aan punt 1 kunnen we bijdragen
met verdere ruimtelijke verkenningen waarin naast de landbouw ook de andere
functies (natuur, water, recreatie, wonen) worden betrokken en waarbij we inzoomen
op bedrijven. De resultaten hiervan kunnen bij punt 2 helpen bij de vraag welke
bedrijven het beste kunnen stoppen of vertrekken dan wel blijven of zich vestigen al
of niet met schaalvergroting, maar ook welke tegenprestaties de schaalvergroters
kunnen leveren voor de overige functies in de diverse deelgebieden (‘Cross
Compliance’, zie Hoofdstuk 4 voor een voorbeeld).
Het multifunctioneel scenario voor herstructurering is in principe gunstig voor
ondernemers in landbouw, recreatie e.a. diensten, die willen blijven met de nodige
uitbreiding van hun activiteiten. Cruciaal zijn voldoende aantrekkelijke biedingen aan
de oudere ondernemers om hun land en erven vrijwillig over te dragen aan de BML.
Grofweg kan de BML twee categorieën ondernemers onderscheiden qua bereidheid
tot medewerking aan herstructurering en gevoeligheid voor compensatie:
§ Jonge ondernemers (ook niet- of semi-agrarische) die willen groeien om te
kunnen blijven concurreren: zij zijn bereid om te ecologiseren of te verplaatsen
als de BML ze extra land of grotere erven aanbiedt;
§ Oude ondernemers zonder opvolger die willen of moeten stoppen; zij zijn bereid
om hun land en opstallen met/zonder erf aan de BML (en niet aan andere
partijen) over te doen als die ze niet alleen voldoende geld biedt (incl. eventuele
uitkering), maar ook een vergunning om een of meer woningen te bouwen op
hun eigen erf of een andere plek die hen aanspreekt, eventueel met andere
ondernemers in ruste.
Fig. 7 laat zien, dat op relatief korte tijd veel land en erven kan worden vrijgemaakt
door oudere ondernemers tot (eerder) stoppen te verleiden.
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Figuur 7. Leeftijdsopbouw en opvolging van agrarische ondernemers in ‘Walcheren 2000+’ (CBS/LEI, 1998)
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Van de 432 bedrijven (CBS/LEI, 1998) blijkt namelijk liefst 58% te worden geleid
door een 55+ ondernemer, waarbij slechts 2% een mogelijke opvolger heeft7. Dit
biedt niet alleen volop kansen voor herstructurering, maar ook bedreigingen voor de
kwaliteit van het platteland c.q. een goed evenwicht tussen behoud en ontwikkeling
resp. collectieve functies en private activiteiten (Hoofdstuk 6). Want als de overheid
niet met offensieve plannen anticipeert op de paar honderd bedrijven die de
komende 10 jaar zullen stoppen, zullen diverse kapitaalkrachtige partijen de
vrijkomende landerijen en erven bemachtigen en zich waarschijnlijk weinig gevoelig
tonen voor medewerking aan een evenwichtige ruimtelijke ordening.

8.6

Conclusies

In de loop van ons onderzoek hebben we ingezien dat gebiedsprocessen gedoemd
zijn vast te lopen als ze niet uitgaan van een dualistische plattelandsvisie met ML en
worden voorafgegaan door een studie naar de vraag ‘waar’ kan ‘wat’ op basis van
deze visie. Na ‘Landstad Deventer’ hebben we ook ‘Walcheren 2000+’ aldus
verkend. We hebben gekozen voor Walcheren omdat het model kan staan voor de
agrarische gebieden, waar recreatie een belangrijke opkomende sector is met kansen
die tot nu toe vooral sectoraal (‘functies staan op zichzelf’) en monofunctioneel (‘een
stuk land draagt slechts één functie’) worden bekeken. Wat kunnen we dan
concluderen over ‘waar kan wat?’ volgens de dualistische visie en ‘hoe’ hiermee
gebieden als ‘Walcheren 2000+’ met succes kunnen worden geherstructureerd?
1. ‘Waar kan wat’ op ‘Walcheren 2000+’ volgens een dualistische
plattelandsvisie met Multifunctioneel Landgebruik?
Ook voor dit gebied concluderen we dat t.a.v. de vraag ‘waar kan wat’, een
dualistische plattelandsvisie met ML een overzichtelijk beeld geeft, met perspectief
voor een beperkt en geordend gevecht om de ruimte tussen gelijksoortige
functiecombinaties:
• Het gebied is ingedeeld in ORS-kernen voor de zwakke, merendeels collectieve
functies en in Hoofdwegzones voor de sterke, merendeels private functies;
• De ORS-kernen zijn ingedeeld in kansrijkdom voor ORS-gebonden ML,
namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk na ‘zware’ herstructurering
van agrarische of/en niet-agrarische productie;
• De ORS-kernen zijn verder ingedeeld in kansrijkdom voor kleinschalige dag- en
verblijfsrecreatie, namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk na ‘zware’
herstructurering van agrarische of/en niet-agrarische productie én de recreatie
zelf;
• De Hoofdwegzones zijn ingedeeld in kansrijkdom voor ‘zacht’ of ‘hard’
Hoofdweggebonden ML, namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk
na ‘zware’ herstructurering van agrarische of/en niet-agrarische productie;

7

Een 55+ ondernemer heeft een mogelijke opvolger, als er een zoon of dochter minstens 20 uur op
het bedrijf meewerkte volgens opgave bij de Meitelling van CBS/LEI (1998).
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•

De Hoofdwegzones zijn verder ingedeeld in kansrijkdom voor grootschalige dagen verblijfsrecreatie, namelijk nu al kansrijk, kansrijk na ‘lichte’ of kansrijk na
‘zware’ herstructurering van agrarische of/en niet-agrarische productie én de
recreatie zelf.

Bij ‘Walcheren 2000+’ hebben we de vraag ‘waar kan wat?’ dus verder beantwoord
dan voor ORS- of Hoofdweggebonden functiecombinaties in het algemeen. Voor
het eerst hebben we namelijk de kansen verkend voor recreatie in combinatie met
agrarische en niet-agrarische productie. Voor het plattelandsbeleid en de ruimtelijke
planvorming heeft dit een duidelijke meerwaarde aangetoond van de dualistische
visie met ML t.o.v. de sectorale en monofunctionele visie die de provincie hanteert in
haar regiovisie voor recreatie:
• De dualistische visie leidt tot verdeling van het platteland in ORS-kernen en
Hoofdwegzones. Aan de Zuidwest- en de Noordwestkust komen beiden voor,
terwijl de provincie deze kusten als een geheel ziet. In de dualistische visie
plaatsen wij bovendien kleinschalige recreatie in ORS-kernen en grootschalige
recreatie in Hoofdwegzones. T.a.v. de vraag ‘waar kan wat’ levert dit een
gedifferentieerder beeld op dan dat van de provincie, die de grootschalige
recreatie plaatst langs de voor ‘zon en zee’ en daarmee voor de meerderheid van
de recreanten meest aantrekkelijke Zuidwestkust en de kleinschalige recreatie
plaatst langs de slechts voor ‘zee en natuur’ en daarmee voor een minderheid van
de recreanten aantrekkelijke Noordwestkust (ongunstige zon/windexpositie en
zeestroming, maar wel brede duinen en mooie landgoederen met bos);
• ML leidt tot beoordeling van de kansen van klein- resp. grootschalige recreatie in
ruimtelijke combinatie met agrarische en niet-agrarische productie. Dit
differentieert het beeld nog meer t.o.v. dat van de provincie. Die bekijkt de
kansen voor recreatie in de deelgebieden monofunctioneel en overschat daardoor
systematisch de kansen ten gevolge van de onterechte aanname, dat recreatie zich
met alle agrarische en niet-agrarische productie verdraagt, ongeacht de aard en de
intensiteit.
Dit beeld van ‘waar kan wat?’ volgens een dualistische visie met ML is wel
overzichtelijk en het gevecht wordt zo wel geordend, maar biedt het de functies en
hun actoren ook voldoende ruimtelijke flexibiliteit en diversiteit en economische
vitaliteit? De dualistische visie met ML kan aan deze criteria als volgt voldoen:
4. Ruimtelijke flexibiliteit: het staat actoren vrij om ORS-kernen samen te voegen
door Hoofdwegzones teniet te doen t.b.v. bepaalde functiecombinaties door
bijvoorbeeld activiteiten uit te plaatsen en betreffende (asfalt-, spoor- of
water)wegen verkeersluw te maken of zelfs geheel af te sluiten (te kleine ORSkernen kunnen ook worden opgeheven, eventueel met compensatie elders);
5. Ruimtelijke diversiteit: geen enkele ORS-kern of Hoofdwegzone hoeft identiek te
worden ingevuld, omdat ze bestemd zijn voor meerdere functies en er dus legio
functiecombinaties mogelijk zijn.
6. Economische vitaliteit:
6.1. ORS-gebonden functies: de collectieve functies (landschap, water, natuur)
zijn economisch zwak, zodat ruimtelijke combinatie met elkaar en de
landbouw in principe kosten verlaagt. De agrarische activiteiten gebruiken
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nu nog de meeste grond monofunctioneel; combinatie met de collectieve
functies en recreatie moet voor hen wel netto meer inkomen opleveren
(‘Cross Compliance’ en directe betalingen voor producten en diensten).
6.2. Hoofdweggebonden functies: zowel de agrarische- als niet-agrarische
productieactiviteiten zijn nu nog verspreid over het platteland en moeten
zich sterk beperken omwille van de collectieve functies en wonen. Als ze
met de Hoofdwegzones een eigen ruimte krijgen, kunnen ze zich
economisch beter ontplooien en zijn ze ook optimaal bereikbaar.
Concentratie van ‘harde’ en ‘zachte’ activiteiten kan de ontplooiingskansen
nog vergroten.
2. ‘Hoe’ kunnen gebieden als ‘Walcheren 2000+’ met succes worden
geherstructureerd volgens de dualistische visie?
Een gebiedsproces met ‘zoveel hoofden zoveel zinnen’ heeft weinig kans van slagen.
Daarom stellen wij ook de actoren op Walcheren voor, de mogelijkheden te
beperken tot ML volgens een dualistische plattelandsvisie en het eerst eens worden
over het gezamenlijke toekomstbeeld van ‘waar kan wat’ volgens deze beperking.
Dan kan namelijk de ‘hoe’ vraag worden beperkt tot: ‘hoe komen we tot inrichtingsen beheersplannen per ORS-kern c.q. Hoofdwegzone binnen het gezamenlijke
toekomstbeeld?’ De aldus beperkte en ingedeelde herstructureringsopgave kan
worden uitgevoerd met twee –nog te ontwikkelen- instrumenten:
• een planningsprocedure voor inrichting en beheer van de ORS-kernen en
Hoofdwegzones met een sterke regie van de overheden;
• een Bank voor Multifunctioneel Landgebruik om de overeengekomen plannen
per ORS-kern en Hoofdwegzone te realiseren.
Omdat de meeste van de ruim 400 agrarische bedrijven in het plangebied geleid
worden door een 55+ ondernemer zonder mogelijke opvolger, concluderen we
tenslotte dat in de komende jaren veel land en erven zullen vrijkomen. Om te zorgen,
dat de collectieve functies hiervan hun deel krijgen en de private functies niet tot
wildgroei overgaan, is het belangrijk dat de gezamenlijke overheden hierop tijdig en
krachtig anticiperen met een multifunctionele herstructurering en de bovengenoemde
twee instrumenten z.s.m. operationeel krijgen.
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Aanbevelingen voor de plattelandsoverheden

Op grond van deze studie willen we de volgende aanbevelingen doen voor de
plattelandsoverheden en hun beleid.
1. Maak het beleid slagvaardiger door het voortaan te baseren op een
dualistische visie met ML
Alom lopen het plattelandsbeleid en door dit beleid in gang gebrachte
‘gebiedsprocessen’ vast door een ordeloos en uitputtend gevecht om de ruimte met
een onoverzichtelijk beeld van ruimteclaims van afzonderlijke functies. Dat komt
omdat het beleid uitgaat van sectorale plattelandsvisies (‘functies staan op zichzelf’)
met monofunctioneel landgebruik (‘een stuk land draagt slechts één functie’). Wij
bevelen aan, het beleid voortaan te baseren op een dualistische plattelandsvisie (ORSkernen voor de hieraan gebonden, merendeels collectieve functies en Hoofdwegzones voor de hieraan gebonden private functies) en bovendien op ML. Zo kan het
beleid voor ieder plangebied een evenwicht instellen tussen de economisch zwakke
collectieve functies (landschap, natuur en water) en de sterke private functies (wonen,
bedrijvigheid en verkeer) en het gevecht om de ruimte beperken tot gelijksoortige
functiecombinaties met een overzienbaar aantal (gecombineerde) ruimteclaims.
2. Maak het nieuwe beleid consistent door functies en activiteiten, ook die
van de landbouw, te binden aan ORS-kernen of Hoofdwegzones.
Het beleid consistent maken met de dualistische plattelandsvisie en ML houdt in dat
alle functies en activiteiten aan ORS-kernen dan wel Hoofdwegzones worden
gebonden. Wij bevelen aan, zulks te doen met inbegrip van de diverse
landbouwactiviteiten (conform Tabel 3). Consistente streek- en bestemmingsplannen
en gebiedsprojecten zullen dan voortaan de graasveehouderij en akkerbouw c.q. open
tuinbouw als potentiële combinatiefuncties bezien in ORS-gebonden ML en de
hokveehouderij, glastuinbouw en blijvende teelten als aantasters van ORS-gebonden
ML resp. als potentiële combinatiefuncties in Hoofdweggebonden ML.
3. Plan in gebieden eerst ‘waar kan wat?’ volgens de dualistische visie met
ML, om ook te slagen in reconstructie of herstructurering samen met de
actoren.
Een gebiedsproces met ‘zoveel hoofden zoveel zinnen’ heeft weinig kans van slagen.
Wij bevelen aan, eerst te verkennen ‘waar kan wat volgens de dualistische visie met
ML’ en op basis van deze verkenning met de actoren een gezamenlijk toekomstbeeld
te maken voor het plangebied. Dan kan de ‘hoe’ vraag namelijk worden beperkt tot:
‘hoe komen we tot inrichtings- en beheersplannen per ORS-kern c.q. Hoofdwegzone
binnen het gezamenlijke toekomstbeeld?’ Deze aldus beperkte en gestructureerde
beleidsopgave kan worden uitgevoerd met twee – nog te ontwikkelen- instrumenten:
• een planningsprocedure voor inrichting en beheer van de ORS-kernen en
Hoofdwegzones met een sterke regie van de overheden;
• een Bank voor Multifunctioneel Landgebruik om de overeengekomen plannen
per ORS-kern en Hoofdwegzone te realiseren (enerzijds door land en erven over
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te nemen voor een combinatie van vergoedingen en vergunningen conform
‘ruimte voor ruimte’, anderzijds door land en erven over te doen aan
plattelandsondernemers voor een combinatie van vergoedingen en diensten
conform ‘Cross Compliance’).
4. Voer de EU-nitraatnorm door als integraal onderdeel van de reconstructie
om een beleidsinfarct te voorkomen
Door gebrek aan opvolging en concurrentiekracht zullen de komende jaren veel
agrarische bedrijven stoppen. Hierbij zullen veel landerijen en erven vrijkomen. Dit
kan worden versneld als LNV de EU-N-norm doorvoert. De omvang en de snelheid
van de dynamiek die LNV aldus veroorzaakt, kan de provincies dermate verrassen,
dat andere partijen het vrijkomend land en erven overnemen en de reconstructie als
mosterd na de maaltijd komt, vooral voor de zo bedreigde collectieve functies. We
bevelen aan, een dergelijk beleidsinfarct te voorkomen door de EU-N-norm door te
voeren als integraal onderdeel van de reconstructie. Alleen zo is gewaarborgd, dat de
provinciale reconstructieplannen inhoudelijk en procesmatig zijn berekend op de te
verwachten dynamiek, zodat m.n. voor de collectieve functies de kansen worden
benut en de bedreigingen worden afgewend.
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Bijlage 1 Voorzet voor streek- en bestemmingsplannen volgens de
dualistische plattelandsvisie

In de afgelopen jaren zijn in de meeste landelijke gebieden op grote schaal activiteiten
ontplooid, die de drie-eenheid O, R en S aantasten. In de meeste gebieden is dus niet
alleen behoefte aan een betere preventie, maar ook aan sanering. Afgezien van
mogelijkheden in het kader van een eventuele Reconstructiewet, is sanering en
preventie van ORS-aantastende activiteiten uitsluitend mogelijk via het door de
provincie op te stellen streekplan en de door de gemeenten op te stellen
bestemmingsplannen voor het buitengebied. Aansluitend kan een gericht
vergunningenbeleid inzake bouw en milieuhinder worden gevoerd, en kunnen allerlei
mogelijkheden voor cofinanciering (Publiek-Private Samenwerking) worden benut
om activiteiten te verplaatsen naar locaties binnen of buiten de bebouwde kom c.q.
bosrijke bufferzones. Schema 1 biedt een overzicht van een dergelijke aanpak.
Schema 1.

1

2

3

4

Streeksgewijze aanpak voor het weren van aantastende activiteiten uit ORS–gebieden
resp. het verplaatsen van deze activiteiten naar locaties binnen de bebouwde kom of naar
bosrijke Hoofdwegzones

Breng Hoofdwegzones in kaart in de streek: links en rechts van iedere hoofdweg
bv. 1000, 500 en 250 m voor A- (of dubbelbaanse spoorweg), N- (of
enkelbaanse spoorweg) en doorgaande B-wegen en stel vast welke ORS-kernen
ze omsluiten.
Leg in het streekplan resp. in gemeentelijke bestemmingsplannen vast, voor
welke ORS-kernen een preventief resp. sanerend beleid zal worden gevoerd en
specificeer:
2.1 welke functies en activiteiten in de ORS-kernen worden bevorderd en
welke worden geweerd of –indien reeds aanwezig- zoveel mogelijk worden
verplaatst (cf. Tabel 3 in Hoofdstuk 5);
2.2 waar deze te weren of te verplaatsen activiteiten wel mogen in de streek,
binnen de bebouwde kom (bedrijventerreinen, nieuwe woonwijken) en
buiten de bebouwde kom (welke Hoofdwegzones komen in aanmerking
voor welke activiteiten?);
2.3 voor zover activiteiten in aanmerking komen voor (ver)plaatsing in of naar
een A, N- of B- Hoofdwegzone, aan welke eisen ze dan moeten voldoen.
Maak per ORS-kern een urgentielijst van te verplaatsen activiteiten en specificeer
per activiteit:
3.1 welke locaties beschikbaar zijn buiten het ORS-kern (conform 2.2);
3.2 welke drukmiddelen er zijn: vergunningen of ontheffingen niet (meer)
verlenen etc.
3.3 welke lokmiddelen er zijn: vergunningen, subsidies etc.
Maak per gemeente een plan voor de sanering van de aangewezen ORS-kernen
resp. de ontwikkeling van de aangewezen Hoofdwegzones in interactie met
betrokken partijen en stel een commissie in om het plan uit te voeren.
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5

Laat deze commissie het plan uitvoeren op basis van eigen initiatieven én op
basis van wat er binnen komt aan vraag of aanbod via een speciaal loket, waar
(kandidaat-) landgebruikers terecht kunnen voor plaatsing in of uit een ORSkern of Hoofdwegzone.

Tot nu toe volgen provincies en gemeenten een uniform en restrictief beleid voor het
platteland, wat verzet en ontduiking in de hand werkt en niet kan verhinderen, dat
het landelijk gebied kwalitatief steeds meer achteruit gaat. Deze nieuwe aanpak is veel
strakker, maar zal tot minder verzet en ontduiking leiden, omdat zowel ORSgebonden als Hoofdweggebonden activiteiten baat hebben bij de voorgestelde
ruimtelijke scheiding. Juist daarom zal een actief beleid voor plaatsing in of uit een
ORS-kern of Hoofdwegzone op veel belangstelling mogen rekenen aan het
voorgestelde loket voor vraag en aanbod. Het succes van de nieuwe aanpak zal
vooral afhangen van de mate, waarin de plaatsingscommissie voor het landelijk
gebied erin slaagt, vraag en aanbod bij elkaar te brengen, met het nodige maatwerk
inzake vergunningen en cofinanciering.
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Bijlage 2
Doelen van de regiovisie ‘Walcheren 2000+’ met
uitvoeringsprogramma.

Doelen
1. Toerisme en recreatie economisch versterken door kwaliteitsverbetering van de
bedrijven (recreatief, landschappelijk, milieuhygiënisch, qua veiligheid) en door
productdifferentiatie (vernieuwing en verbreding van de producten);
2. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren door o.a. mobiliteitsplan (steden
en dorpen als knelpunten);
3. Landbouw in stand houden en verder ontwikkelen door noodzakelijke
veranderingen op gang te brengen (schaalvergroting voor akkerbouw en
groenteteelt, meer melkveehouderij, verbreding met recreatie);
4. Kwaliteit van het landelijk gebied en de Delta wateren versterken door
ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur en het karakteristieke Zeeuwse
landschapspatroon met o.a. Kreekruggen (waarop nu wegen en dorpen) en
poelgronden (van oudsher grasland, inmiddels vaak bouwland).
Uitvoeringsprogramma.
Ad 1) Bestemmingsplannen herzien, recreatiebedrijven helpen verbeteren resp.
verplaatsen, voorzieningen langs recreatieroutes verbeteren;
Ad 2) Autoluwe gebieden realiseren, noodzaak onderzoeken van rondwegen rond
dorpen, recreatietransferia, ondernemers laten bijdragen aan terugdringen
automobiliteit;
Ad 3) Vestiging melkveehouders in poelgebieden bevorderen (bouwland weer
omzetten in grasland), biologische landbouw stimuleren;
Ad 4) Bepaalde poelgebieden weer vernatten, bepaalde te smalle duinen landwaarts
verbreden, natuurmonument ‘de Manteling’ aan de Noordwestkust beter beheren;
Ad 1 en 3) Agrariërs voorlichten en scholen inzake plattelandstoerisme;
Ad 1, 3 en 4) Voor plattelandstoerisme en agrarisch natuurbeheer een informatie- en
begeleidingspunt instellen c.q. een consulent aanstellen, samenwerking bevorderen
van recreatiebedrijven en agrarische bedrijven bij plattelandstoerisme (netwerken).

Alterra-rapport 037

95

96

Alterra-rapport 037

Bijlage 3 Pesticidengebruik per gewas op Walcheren (kg/ha
actieve stof), ingedeeld in 4 emissieklassen

Geringe tot lichte
doses c.q. emissies
blijvend gras

Lichte tot behoorlijke
doses c.q. emissies
0.8 was-, bos-, winterpeen

kool-, karwij-, maanzaad, 1.3 biet, kroot, asperge
vlas, hennep
zomergerst, rogge, haver 2 Sla, andijvie

Behoorlijke tot zware
doses c.q. emissies

Zware tot zeer zware
doses c.q. emissies

5.3 paprika

11.3

zaaiui, zilverui

21.8

5.5 pot- en perkplanten,
boomkwekerij
5.7 rozenstruiken

12.2

tulp, krokus, overige
bolplanten
iris, anjer, gladiool,
opkweek potplant
appel, peer, overig fruit

23.2

12.9

conservenerwt

2.1 poot- en plantui, cichorei 6.7 narcis

zomertarwe, bruine boon,
veldboon
droge erwt, kapucijner,
witlof, vaste planten
laan/parkbomen,
spruitkool
graszaad, bloemkwekerij

2.6 sierheesters, klimplanten., 7.5 poot/cons. aardappel, 16
sierconiferen
potplanten, snijbloemen
3.2 prei
7.8 komkommer
16.4

chrysant

41.6

hyacint

63.6

3.9 tomaat

roos

73.7

lelies

102.5

wintergranen en maïs

4.7 zetmeelaardappel

groenten onder glas,
sluitkool

5
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9.2 vruchtbomen

4.1 aardbei, asperge in tunnels 9.4

15.4

25

19.3

28.5

9.5
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