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Te veel mest, te veel be
strijdingsmiddelen, pro
blemen met dierenwelzijn, 
stankoverlast, verdroging 

Eennieuw 
maatschappelijk 
contract voor de 

landbouw 
dat met steeds minder 
ruimte steeds meer voedsel 
kon worden gerealiseerd. 

tegelijk met wateroverlast: 
Zo'n achtduizend jaar voor 
de jaartelling werd een 

het lijken allemaal de typi
sche symptomen van een 
landbouw die is doorgesla
gen en niet meer past in 
een moderne samenleving 
met een zeer hoge bevol
kingsdichtheid. Zijn die 
symptomen inderdaad on
vermijdbaar en is er geen 
plaats meer voor landbouw 
in het voile Nederland? 

RUDY RABBINGE 
begin gemaakt met de se
dentaire landbouw waar
door het areaal dat nodig 
was om een persoon te voe
den daalde van 1o-2o km 2 

in de jaag- en verzamelcul
tuur tot 1 km 2 • Gedurende 
duizenden jaren is aan pro
ductiviteitsverbetering ge
werkt en pas de laatste hon
derd jaar kwam dat proces 
in een enorme stroomver
snelling. 

Over de landbouw circuleren tal van 

misverstanden en vooroordelen . De landbouw zou 

niet meer passen in een moderne samenlevina if 
de landbouw is recordhouder milieuvervuilina. 
Hier wordt betooad dat momenteel optredende 

neaatieve qfecten niet onlosmakelijk met hooa
productieve landbouw verbonden zijn. Juist een 

ecoloaische en economische moderniserina van de 

Voor de beantwoording 
van die vragen kan niet sim
pel worden terugverwezen 

landbouw kan de basis bieden voor een nieuw 

maatschappelijk contract. 

naar het romantische beeld van de landbouw van de 
1 9e eeuw, toen er nog geen sprake was van kunst
mest, bestrijdingsmiddelen en natuurwetenschap
pelijke inzichten. De oplossing voor de negatieve 
effecten van de landbouw wordt vaak gezocht in 
een volledig tahoe op bepaalde hulpmiddelen 
zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. 
Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, die 
betrekking hebben op het beheer van water en 
nutrienten, ziekten- en plagenbestrijding en landge
bruik, worden weggewuifd als te technocratisch en 
ontoereikend. 

In dit artikel zal echter blijken dat juist een der
gelijke ecologische modernisering ons in staat stelt 
een hoog-productieve landbouw te combineren met 
ecologische en economische duurzaamheid. Er kan 
zo worden gewerkt aan een nieuw maatschappelijk 
contract van de landbouw die goed past in een wel
varende samenleving als de Nederlandse, sterker 
zelfs, daarvoor een voorwaarde schept. 

De aeschiedenis van de landbouw in voaelvlucht 

Reeds duizenden jaren heeft de mensheid landbouw 
bedreven volgens een constant historisch patroon 

In de twintigste eeuw 
deden zich in de landbouw van de gemdustriali
seerde wereld enorme veranderingen voor, die zich 
waarschijnlijk in een nog hoger tempo in de 2 1 ste 
eeuw in de ontwikkelingslanden zullen voordoen . 
De grond- en arbeidsproductiviteit stegen feno
menaal. De grondproductiviteit nam met een factor 
8- 1 o toe en de arbeidsproductiviteit met een factor 
1oo-2 o o . Tegen-intultief (omdat de productiviteit 
doorgaans afneemt bij een hogere inzet) steeg ook 
de productiviteit van verschillende inputfactoren 
zoals water en nutrienten. In het gemdustrialiseerde 
Westen is daarmee de tijd die nodig is om een per
soon, gedurende een heel jaar, met een goed dieet te 
voeden, dus met vrij veel dierlijke eiwitten, gedaald 
tot 7 s minuten. Het oppervlak dat nodig is bedraagt 
zo' n so o m 2 en dat steekt schril af tegen de 1 km 2 

van de halfnomadische sedentaire landbouw van 
duizenden jaren gel eden. 

Op dit moment vergt het schrale voedingspa
troon in India nog zo'n 300 mensuren en dat is ver
geleken met het vegetarische dieet in de Middeleeu
wen in West-Europa, zo'n soo mensuren, al min
der, maar zeer aanzienlijk vergeleken met het Wes
ten. De slash and burn landbouw vergde nog zo'n 



s &_o 2 2ooo 

1 2oo mensuren om een persoon te voeden. 
Kortom, de enorme stijging van de arbeids- en 
grondproductiviteit verklaart waarom met zo wei
rug grond en zo weinig mensen zo velen van een 
goed voedselpakket kunnen worden voorzien. De 
nu nog 2, s-3 procent van de beroepsbevolking in de 
landbouw in het Westen steekt schril afbij de so-6o 

procent van het begin van de 2 oste eeuw en de 

a) lntensiverinB van de landbouw is de belanarijkste oor
zaak van milieuproblemen en daar in jeite onlosmake
lijk mee verbonden. 

Intensivering van de landbouw heeft, dat valt niet te 
ontkennen, vee! milieuproblemen veroorzaakt. Te 
vee! mest, te veel kunstmest en eenzijdige aanpassing 
van de structuur van landinrichting heeft verontrei
niging van oppervlakte en grondwater veroorzaakt, 

So procent op dit moment 
in vele ontwikkelings
landen. 

De belangrijkste oorza
ken voor deze omwente
ling zijn een sterk doorge
voerde mechanisatie en een 

Het principe 'van de grond tot de 
mond', 'van zaadje tot karbonaadje', 

wordt al ruim toeaepast. 

landschappen aangetast en 
natuur vernield. 

Toch zijn die verschijn
selen niet onlosmakelijk 
met een hoog-productieve 
landbouw verbonden. In-

op natuurwetenschappelijke inzichten gebaseerde 
productiewijze waarbij plantenvoeding, plantenver
edeling en gewasbescherming zeer ingrijpende ver
anderingen ondergingen. Het inzetten van mest
stoffen, de benutting van biologische, preventieve 
en chemische gewasbescherming was aileen moge
lijk door een op kennis en inzichten gebaseerde ver
nieuwing. 

Die ecologische vernieuwing kan en moet ver
der worden voortgezet. Toepassing van productie
ecologische principes vindt evenwel nog maar in 
zeer bescheiden mate plaats. Als gevolg daarvan en 
van de totale 'ontkoppeling' van de burger (ook de 
plattelandsbevolking) van de primaire productie, en 
daarmee van de voorziening in primaire levensbe
hoeften, zijn vele vooroordelen ontstaan die de 
landbouw nu vaak in een kwaad daglicht stellen. 
Grote problemen als stank, mest, geluidsoverlast, 
milieubelasting en schending van het dierenwelzijn 
zijn daarmee niet ontkend. Maar ze zijn niet auto
matisch gekoppeld aan de moderne landbouw- inte
gendeel. 

Vijf vooroordelen over de landbouw 

Juist op landbouwgebied is het aantal vooroordelen 
en misverstanden ten aanzien van milieuproblemen 
talrijk. De anekdotes daarover zijn niet te tellen . 
Neem de man die zijn vrouw vraagt om geen Neder
landse tomaten te kopen omdat ze vol zitten met 'die 
verderfelijke genen die de wetenschap erin heeft ge
bracht'. Of de moeder die haar zoontje meedeelt dat 
die boeren 'maar doen' met hun kunstmest, wan
neer de geur van uitgereden mest de trein door een 
openstaand raam binnendringt. Ik inventariseer 
hieronder enkele van die vooroordelen en voorzie ze 
van een kort commentaar. 

tegendeel, een hoog-pro
ductieve landbouw kan door een intelligente toepas
sing van hulpmiddelen juist minder schadelijk zijn 
voor z'n omgeving dan een marginale of sub-opti
male. Oat kan niet door domweg zuinig te zijn of 
terug te gaan naar een lokale landbouw zonder hulp
middelen, omdat zo het milieu niet wordt gediend 
en de voedselvoorziening in gevaar wordt gebracht. 

De kansen om met veel minder hulpmiddelen 
toch een goed resultaat te boeken worden gelllus
treerd in de stu die 'Grond voor keuzen' van dew R R 

(1992). De Europese landbouw kan met Io tot 2o 
procent van de huidige gewasbeschermingsmidde
len op een 3 o procent kleiner areaal een minstens zo 
hoge productie realiseren. 

Sedert de publikatie van deze WRR toekomst
verkenning, die uitdrukkelijk niet beoogde een toe
komst voorspelling te zijn, is er doorgegaan met de 
productiviteitsstijgingen en zijn de argumenten om 
tot een structurele herijking van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid te komen aileen maar toege
nomen. Het grondgebruik is daarbij een van de be
langrijkste drijvende krachten. Wordt dat niet aan
gepast, dan wordt een suboptimale landbouw in 
teelttechnische, milieutechnische, maar ook in so
dale en bedrijfseconomische zin geaccepteerd. 

b) Bossen vormen de aroene lonaen van de wereld: land-
bouw draaat daar nauwelijks toe bij. 

Boss en vormen zogenaamde 'climaxvegetaties'; dat 
wil zeggen dat ze, als ze enige ouderdom bezitten, 
nog maar weinig extra co 2 'vastleggen'. Oat is bij 
snel groeiende gewassen veel hoger: een bos produ
ceert enige honderden, een akker enige duizenden 
kg droge stof per ha per jaar. Oat wordt veroorzaakt 
door de grote hoeveelheid onderhoud die nodig is in 
een climaxvegetatie. 
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Een grasvegetatie legt daarom vee! meer koolstof 
vast, mede door de aangroei van humus, met name 
in gematigde klimaatsgebieden . Oat neemt niet weg 
dat in bossen en dus ook in tropisch regenwoud zeer 
vee! koolstofligt opgeslagen. 

c) Moderniserin9 van de landbouw aaat altijd met een 
'ont-ecoloaiserina' van productiewijzen en productie

technieken aepaard. 
Modernisering van de landbouw kan via de inzet van 
ecologische principes en de benutting van fysiologi
sche kennis, milieutechnisch grotere verbeteringen 
brengen. Oat wordt zowel in de niet grondgebonden 
landbouw in kassen, als in de hoogproductieve pre
cisie- en gemtegreerde landbouw in het open veld 
gedemonstreerd. In een proefbedrijf als de Marke in 
Oost-Nederland slaagt men erin eenzelfde melk
productie per hate realiseren met een fractie van de 
uitstoot aan nitraat. In een proefbedrijf als de Min

derhoudhoeve in Oost-Flevoland is dit nog indruk
wekkender. In dit gemengde bedrijfis de nitraat-uit
stoot nu a! vee! minder dan die de Europese nitraat
richtlijn als norm voor 2oos hanteert. Oat wordt 
veroorzaakt door herkoppeling van dierlijke en 
plantaardige productie, aanpassing van het dieet, fij
nregeling van de bemesting van de gewassen en een 
optimale rotatie met gebruikmaking van groenbe
mesters. 

d) Bioloaische landbouw is in jeite de eni9e niet-milieu-
belastende landbouw. 

Biologische landbouw maakt will ens en wetens geen 
gebruik van een aantal externe inputs zoals kunst
mest en is daardoor altijd minder productief. De uit
stoot van stoffen is laag, doch niet afwezig en het 
blijkt met name onder omstandigheden van ziekte 
nodig schadelijke hulpmiddelen te gebruiken. Ook 
gaat het soms overdadig gebruik van dierlijke mest 
gepaard met uitstoot naar grondwater en Iucht. Per 
eenheid product wordt daardoor meer vervuild dan 
in de geavanceerde gemtegreerde landbouw. Er zijn 
wei andere, culturele redenen voor een biologische 
landbouw. Die moeten echter niet verward worden 
met een optimale bijdrage aan de bestrijding van mi
lieuproblemen. 

e) Dierenwelzijn is in de ifaelopen decennia alleen maar 

verslechterd. 

Als gevolg van maatschappelijke druk, nieuwe tech
nologieen en bedrijfseconomische hervormingen 
zijn de levensomstandigheden van dieren in de vee-

houderij doorgaans verbeterd. Daarmee is niet ge
zegd dat dit niet nog vee! beter kan en moet, maar 
wordt wei de romantiek van scharrelkip en scharrel
varken gerelativeerd. 

Naar een aedifferentieerd landbouwbeleid 
Genoemde vooroordelen worden mede gevoed 
door de ontwikkelingen die de landbouw de afgelo
pen decennia heeft doorgemaakt. Die ontwikkelin
gen betreffen: stijging van de arbeids- en grondpro
ductiviteit; verbreding van doelstellingen voor land
bouw en landgebruik; sterke toename van het be
lang van de niet-grondgebonden landbouw; stren
gere maatschappelijke randvoorwaarden aan de pro
ductiewijze, met name gericht op het dierenwelzijn . 
Deze zogenaamde megatrends bepalen tezamen de 
totale verandering van de maatschappelijke positie 
van de landbouw en het grondgebruik. 

De maatschappelijke eisen aan de landbouw 
nemen steeds sterker toe. De aanvankelijke reactie 
vanuit de landbouw van bagatelliseren en relativeren 
is gebleken contraproductief te zijn . Daarom is de 
landbouw steeds actiever bezig om orde op zaken te 
stellen en nieuwe, maatschappelijk acceptabele pro
ductiewijzen en producten te ontwikkelen. De land
bouw vernieuwt z'n maatschappelijke contract. Oat 
is niet primair een zaak van de overheid, maar van de 
producenten en de toeleverende en afnemende in
dustrie. Het ketendenken is zich a! steeds meer aan 
het ontwikkelen in de agrarische sector; het principe 
'van de grand tot de mond', 'van zaadje tot karbo
naadje', wordt a! ruim toegepast. 

Voor een toekomstig landbouwbeleid is het zaak 
vee! preciezer aan te geven waartoe en waarom welk 
beleid voor welke categorie moet worden gevoerd. 
Daarbij kunnen drie categorieen worden onder
scheiden: 

- de niet-grondgebonden landbouw, zoals de 
glastuinbouw, de champignonteelt en de in ten
sieve veehouderij 
- de grondgebonden, hoog-productieve vor
men van tuinbouw, zoals bomenteelt, groent
eteelt en bollenteelt 
- de grondgebonden landbouw, de akkerbouw, 
de melkveehouderij en de gemengde bedrijvig
heid. 

Voor de eerste categorie moet er sprake zijn van een 
stringent systeem van milieu- en ruimtelijke orde
ningseisen. Het betreft in feite agrarische bedrijfs
terreinen die een maximale ontplooiingsmogelijk
heid moeten krijgen, maar binnen door overheid en 



s &._o 2 2ooo 

bedrijfsleven goed te omschrijven en acceptabele 
randvoorwaarden. Best Technical Means moet daarbij 
als beginsel gelden. De mogelijkheden daartoe zijn 
er zeker en de innovatieve kracht van deze vorm van 
bedrijvigheid is zeer groat. Het moet mogelijk zijn 
juist voor de niet grondgebonden landbouw via een 
innovatie-impuls het maatschappelijk contract te 
vernieuwen. Twijfels blijven nog bestaan voor de in
tensieve veehouderij zoals de varkenshouderij en de 
pluimveehouderij . De maatschappelijke druk is 
groot. Vernieuwende elementen in deze sector heb
ben veel te bieden, maar krijgen nog onvoldoende 
kans omdat de impasse door het echec van de her
structureringswet eerst moet worden doorbroken. 

Voor de tweede categorie is het van belang dat de 
oplossing vaak niet op bedrijfsniveau is te vinden. 
Door verbeteringen in de bedrijfsvoering wordt op 
zichzelf een veel betere rnilieuprestatie geleverd. 

naar voorschriften van het aantal Groot Vee Eenhe
den per ha, doch een veel gerichter bedrijfsvoering 
in combinatie met gestructureerde samenwerking 
met de plantaardige productie op hetzelfde bedrijf 
of een bedrijf in de directe omgeving. Op die manier 
kan een grote efficientiewinst worden geboekt, 
waardoor rnilieuproblemen zoals het mineralen
overschot verdwijnen. 

Boer en natuurbeschermer 

De bijdrage die de melkveehouderij Ievert aan het 
publieke goed 'landschap' kan niet of nauwelijks di
rect worden betaald, doch client het resultaat te zijn 
van een goede bedrijfsgrootte en bedrijfsstructuur. 
Op een aantal plaatsen waar de behoefte aan pu
blieke goederen als landschap en natuur om speciale 
activiteiten van de boer vraagt, is honorering vanuit 
de publieke rniddelen structured noodzakelijk. 

Voorbeelden van biologi
sche en ge!ntegreerde pro
ductiebedrijven tonen dit 
aan. Maar aileen door inno-
vaties op systeemniveau 
waarbij ook het landgebruik 
in rekening wordt gebracht 
is echte vooruitgang te hoe-

Een teruaaana in areaal voor de 

arondaebonden landbouw, zowel 

akkerbouw als melkveehouderij, 

Dergelijke multifunctiona
liteit zal zich echter tot een 
klein deel van het areaal 
(< 2o procent) moeten be
perken, om voiledige sub
sidieafhankelijkheid en te 
grote subsidiestromen te 

lijkt onontkoombaar. 

ken. Oat impliceert het gebruiken van ruilgronden, 
dat wil zeggen: rninder frequent dezelfde teelt op de
zelfde grond. Met name voor de boilenteelt en ook 
andere hoogwaardige grondintensieve teelten in 
groente- en sierteelt biedt dit perspectief. Een indivi
duele producent is beperkt in zijn mogelijkheden 
voor systeerninnovatie. Een faciliterende overheid en 
een actieve bedrijfstak zijn daarom belangrijke voor
waarden voor een dergelijke vernieuwing. Op zo'n 
taak, die afwijkt van haar regelgevende en corrige
rende rol, is de overheid nog weinig ingesteld . 

De derde categorie is het meest bepalend voor 
het aanzien van het buitengebied. Het betreft de 
grondgebonden landbouw die de inrichting en aan
kleding van het platteland voor een belangrijk deel 
bepaalt. Door rniddel van ruimtelijk beleid en rni
lieubeleid, zoals het mineralen-aangiftesysteem 
( M 1 N As), zijn belangrijke stappen gezet om tot een 
vernieuwing van dit buitengebied te komen. De ko
mende jaren zuilen de veranderingen evenwel aan
merkelijk groter zijn dan in het recente verleden. 

De melkveehouderij zal geconfronteerd worden 
met de afbouw van het quoteringssysteem en zal de 
voile omvang van het mineralenbeleid over zich 
heen krijgen. De oplossing is dan niet een terugkeer 

voorkomen. 
Een teruggang in areaal voor de grondgebonden 

landbouw, zowel akkerbouw (die het vooral van di
versificatie moet hebben) als melkveehouderij, lijkt 
onontkoombaar. Met name in rnilieugevoelige ge
bieden met relatief weinig landbouwkundig per
spectief zal men moeten werken in de richting van 
natuur, bos en recreatie, De groene alliantie tussen 
boer en natuurbeschermer komt al tot ontwikkeling 
en is naar aile waarschijnlijkheid de beste garantie 
voor een vernieuwing van het maatschappelijk con
tract van deze bedrijfstakken. 

Ook hier kan de overheid via een al te voorschrij
vend en regulerend beleid de ontwikkeling frustre
ren. Procesmanagement en stimulering en bevorde
ring van de dynamiek moeten voor de broodnodige 
verandering zorgen. Aileen als we daarin slagen zal 
de Nederlandse land- en tuinbouw in de komende 
decennia weer een sector zijn waarop een ieder trots 
kan zijn - productief, divers en een belangrijk leve
rancier van de publieke goederen. 
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