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EEN STERKE ECONOMISCHE SECTOR? 

Boeren in de wijde 
wereld 
Economisch gezien neemt de Nederlandse agrarische sector nog steeds een belang
rijke positie in. Op de internationale exportlijst staan agr~rische producten (met 
name bloemen) ver boven de high tech producten. Moderne agrariërs zoeken steeds 
weer hun plek in de veranderende, wijde wereld. 

DOOR PATRICIA GIELEN EN AIMtE HOEVE 

Het belang van de agrarische sector in Nederland is te vergelijken met de positie van onze hoog
geroemde Rotterdamse haven. Deze haven is onder andere belangrijk omdat iedere baan daar tien 
banen in het achterland· oplevert. De vergelijking is overtuigend: een vijfde van de toegevoegde 
waarde v.an 39 miljard euro in 2002 van het agrocomplex is toe te schrijven aan de primaire pro
ductiebedrijven. De rest zit bij de verwerkende en toeleverende industrie, distributie en diensten. 
Wanneer de opbrengst van een kilogram tomatenzaad wordt doorberekend levert dat in de super- . 
markt een omzet van 9 miljoen euro op. 

Indrukwekkende cijfers 
Net als de distributiesector heeft de agrarische sector het niet gemakkelijk. Jaarlijks neemt het 

aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland met 3 à 4% af. In 2002 was de productie echter ver
gelijkbaar met die in 2001. Dat betekent dus dat, terwijl het aantal bedrijven in de primairé produc
tiesectoren afneemt, een steeds kleinere groep ondernemers een vergelijkbare productie draait. Dat 
doen zij met hoogstaande high tech-ke·nnis en -instrumenten, een scala aan strategische opties en 
sterke netwerken en ketens. 
Ondanks deze indrukwekkende cijfers staat de sector in een slecht daglicht. Er zijn nogal wat 
publieke bezwaren te beluisteren: de boer is vervuiler, uitbuiter van dieren, een knoeier die alle 
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regels probeert te omzeilen. De geluiden zijn . 
bekend, maar doen geen recht aan de alledaag
se praktijk van de meerderheid. De meeste 
agrarische ondernemers storen zich vreselijk 
aan de knoeiers die het imago van de sector 
beschadigen. Maar de sector telt zo'n 90.000 
bedrijven en dan hoef je niet te verwachten dat 
iedere ondernemer een communicatief wonder 
is of dat geen van hen in de fout zal gaan. Dat 
is slechts een deel van het verhaal. Onze 
onderzoekspraktijk biedt een heel ander beeld 
van deze b(l)oeiende sector. 

De wereld wordt groter 
Nederlandse boeren en tuinders hebben de 

afgelopen tien jaar belangrijke veranderingen 
bewerkstelligd. Gedreven door hun wil om te 
overleven hebben zij' hun ondernemerschap 
verder ontwikkeld, oude autarkische relaties 
verbroken en zijn nieuwe samenwerkingsver
banden, verbreding van de bedrijfsvoering en 
nieuwe ketens aangegaan. De politieke en 
maatschappelijke opinie stimuleerden hen in 
dit proces, zij vonden ant-

nauwe samenwerking. Dit maakt dat het min
der goed mogelijk is om van elkaar te leren. 
Kennis is steeds meer een voordeel in de con
currentiepositie en dat betekent dat informatie 
en kennis die voorheen vrijelijk werd uitge
wisseld, nu meer afgeschermd wordt. 

Minder isolement 
Het toegenomen gebruik van massacommu

nicatietechnieken heeft tot gevolg dat het rela
tieve isolement van boeren en tuinders verder 
doorbroken wordt. Dankzij de intrede van 
mobiele telefoons is het mogelijk om snel even 
wat informatie op te vragen of door te geven. 
Inmiddels hebben veel boeren en tuinders een 
computer en internetverbinding die ze gebrui
ken voor informatieuitwisseling en kennisver
werving. En dan is het best leuk om in de VS 
op een site te zoeken naar toepasbare techno- . 
logische oplossingen of tussentijds informatie 
uit te wisselen met collega's uit de studieclub. 
Agrarische ondernemers zijn nog steeds, als 
elke ondernemer, gericht op continuïteit van 

het bedrijf en daarvoor heb
woorden en blijven zoeken 
naar nieuwe antwoorden. 
Agrarische ondernemers zijn 
ondernemers, net als onder
nemers in andere sectoren. 
Zij maken strategische keu
zes die bij hun persoon en 
hun bedrijf passen en leiden 
tot verdergaande variatie en 
differentiatie in de sector. Zo 
spelen zij in op een veelheid 

Zo ziet de burger 
ben ze veel over (lange 
dagen, tegenvallende 
inkomsten). Ondernemers 
weten dat het ondernemen 
een keuze met risico's is 
maar agrarisch onderne
mers lijken die keuze 
steeds bewuster en vanuit 
een breder perspectief te 
maken. 

graag de koeien in 

de wei, maar de koe 

zoekt beschutting 

aan ontwikkelingen die lang niet altijd zo een
voudig te duiden is. 
Het is agrarische ondernemers in het verleden 
wel verweten dat zij te autarkisch opereren, 
dat zij te veel op de eigen sector en regio 
georiënteerd zijn. Op allerlei manieren zien we 
veranderingen optreden: in de markt, in de 
persoonlijke sfeer en ten aanzien van het 
imago van de sector. 

Steeds internationaler 
Ten eerste zijn Nederlandse boeren en tuin

ders zich ervan bewust dat zij op een interna
tionale markt en in sterke ketens van toe- en 
afleverende industrie opereren. Voor individue
le ondernemers is het (meestal) niet mogelijk 
om in çlat veld tegenspel te bieden en we zien 
dan ook nieuwe netwerken ontstaan waarin 
primaire producenten op de markt beter en 
flexibeler kunnen onderhandelen. Tegelijkertijd 
. zijn de ondernemers zich bewust van de keer
zijde van deze strategie: de nieuwe netwerken 
zijn veel meer gesloten en homogener door 

Zo zien we veranderingen 
in de afwegingen of een potentiële bedrijfsop
volger wel agrarisch ondernemer wil worden 
en hoe dat dan moet. Het is al lang gebruike
lijk dat een bedrijfsopvolger van een agrarisch 
bedrijf na de opleiding bij een ander agrarisch 
bedrijf of bij bedrijfshulpverlening gaat wer
ken. Nu komen we ook jonge ondernemers 
tegen die tijdelijk buiten de agrarische sector 
gewerkt hebben en die dus weten wat het is 
om een van baan van negen tot vijf te hebben, 
die een andere werkcultuur kennen. Ook zien 
we dat de financiële gevolgen van bedrijfs
overname voor ouders, opvolgers en broers en 
zussen zo groot zijn dat veel scherper dan 
voorheen wordt gesproken of dat wel een 
optie is en gezocht wordt naar nieuwe con
structies. Steeds meer jonge, goed opgeleide 
boeren en boerinnen hebben goed opgeleide 
partners met een eigen baan. Dat lijkt te lei
den tot andere overwegingen bij de afstem
ming tussen het werken op het bedrijf en het 
privé-leven (het opvoeden van kinderen, op 

. vakantie gaan, leuke dingen doen). 
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Imago: informatie en emotie 
De meeste ondernemers realiseren zich dat 

zij verantwoording moeten afleggen en dialoog 
voeren over de wijze waarop zij hun bedrijf 
voeren. De term 'maatschappelijke licence to 
produce' is volledig ingeburgerd in de sector. 
De dialoog verloopt echter stroef en daar zijn 
twee oorzaken voor: de eerste heeft te maken 
met het imago en de tweede met keuzes die de 
ondernemer moet maken. 
De agrarische sector heeft een' complex imago: 
oude en nieuwe beelden spele'n door elkaar 
heen en de sector' is zeer gevarieerd. Terwijl er 
in de praktijk sprake is van high-tech gespecia
liseerde productiesystemen, leeft bij het grote 
publiek nog een nostalgisch en geromantiseerd 
beeld van het gemengde boerenbedrijf. Wat het 
waarschijnlijk echt complex maakt is dat voor 
veel agrarische subsectoren de publieke emotie 
een grote rol speelt. We onderscheiden drie 
onderWerpen: voedselveiligheid, antropomor
fismen en de dubbele rol van de burger. 
De burger stelt, terecht, hoge eisen aan de 
voedselveiligheid. D~t is vergelijkbaar met het 
appèl dat de burger doet op de gezondheids
zorg. Maar bij twijfel of fouten in de voedsel
keten treedt ook snel paniek op. De agrarische 
ondernemer wordt als producent aangespro
ken op zijn handelen. Tegelijkertijd is hij 
slechts een schakel in de keten en kan hij 
slechts beperkt verantwoording afleggen. 
Ook antropomorfismen (uitgaande van de 
mens niet-menselijke dingen verklaren) kan lei
den tot veel verwarring. Dieren roepen emoties 
op en burgers interpreteren dat vaak vanuit 
hun eigen perspectief. Ze vinden, bij voorbeeld 
bij dierenwelzijn, dingen snel zielig maar daar
bij zijn ze met allerlei zaken onbekend. Zo ziet 
de burger graag de koeien in de wei, maar de 
koe zoekt beschutting. Koeien staan bovendien 
in februari niet in de wei omdat ze dan h~nger 
zouden lijden: er is dan nog geen gras. 
Bovendien redeneert en handelt de burger 
anders dan de consument. De burger wil het 
milieu sparen, natuur ontwikkelen en ziet 
graag een pittoresk buitengebied. De consu
ment echter wil goedkoop, gevarieerd en goed 
eten. Al jaren blijft de groei'van biologische 
landbouw achter, niet omdat de bedrijfsresul
taten slecht zijn maar omdat de vraag in de 
markt achterblijft. Daardoor maken veel min
der boeren dan mogelijk de overstap naar bio
logische productie. Er is hard gewerkt aan ver
mindering van de milieudruk maar bij 'het' 
publiek blijft de boer als vervuiler te boek 
staan. Wie beseft bijvoorbeeld dat het gebruik 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
en ammoniak sinds halverwege de jaren 

-------

tachtig gehalveerd is? Dat er in sommige sub
sectoren, zoals de tuinbouw, nog veel betere 
resultaten geboekt zijn? Of dat fokprogramma's' 
aandacht hebben VOOr sterk rundvee dat min
der geneesmiddelen en voer nodig heeft? 
Dit maakt het voor agrarisch ondernemers 
lastig om de dialoog met de samenleving aan 
te gaan. Zij worden in die dialoog neergezet als 
een type gesprekspartner waarin .zij zichzelf 
niet herkennen., 

,Agrarische bedrijfssystemen zijn complex en 
vragen om afstemming van economische, eco
logische, sociaal-culturele en ethische aspec
ten. In die afstemming moeten moeilijke keu
zes gemaakt worden: vanuit sociaal-cultureel 
perspectief is iets te zeggen voor de koe in de 
wei (landschapswaarde), vanuit milieuperspec
tief kan het beter zijn om de koeien op stal te 
houden. Dit betekent dat de ondernemer moet 
afwegen wat zwaarder moet wegen. Er is geen 
eenduidige oplossing, maar eerder een schip
peren tussen tegengestelde perspectieven en 
waarden. Dit zijn complexe keuzeprocessen 
waarin niet slechts droge feiten maar ook per
soonlijke overtuigingen een belangrijke rol 
spelen. Daardoor zijn ze niet, gemakkelijk en 
snel uit te leggen en vragen ze ook inspanning 
(tijd en inlevingsvermogen) van de andere' kant 
(de burger). ' 

Het belang van een sterke agrarische sector 
Bij het versterken van (het imago van) de 

agrarische sector komt dus veel kijken. liet is 
belangrijk om -die investering te doen. De ont
wikkeling van de agrarische sector is niet 
alleen economisch relevant maar ook belang
rijk voor de sociale cohesie op het platteland. 
De Nederlandse agrarische sector heeft de 
afgelopen tien jaar laten zien dat zij in staat is 
om te gaan met grote veranderingen. En om te 
overleven zal zij moeten blijven veranderen. 
Dit vraagt van boeren en tuinders een continue 
inspanning om zo goed mogelijk een veelheid 
aan aspecten op elkaar af te stemmen in een 
continu veranderende situatie. Het agrarische 
productiebedrijf kent, in vergelijking met 
andere midden- en kleinbedrijven, een vrij 
trage productiecydus. Boeren moeten en willen 
op middellange termijn plannen ontwikkelen, 
strategische opties overwegen, kiezen, uitwer
ken en ermee aan de sfag gaan. Daarbij moeten 
zij continu in dialoog met de samenleving over 
de keuzes die zij maken. En dat doen zij. ' 
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