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In het milieubeleid van ons land hebben we eerst 
een wetgevende periode gekend van omstreeks 
1971 tot circa 1981. Op aandrang van oud
minister Winsemius kwam er daarna meer 
aandacht voor integratie en lange-termijn
planning. Echter, al die tijd was het 
milieu-departement huiverig om 
maatschappelijke trends als oorzaak van vele 
milieuproblemen serieus aan te vatten. Het gevolg 
was dat die trends hun eigen wetmatigheden 
bleven volgen en de milieuproblemen ten gevolge 
daarvan in omvang groeiden. Het landbouwbeleid 
is een goed voorbeeld van zo 'n maatschappelijke 
ontwikkeling: verhoging van de productiviteit tot 
elke prijs; een beleid dat zolang werd voortgezet 
dat de basis van de landbouw - een vruchtbare 
bodem - werd aangetast. Het landbouwbeleid was 
dan ook al die jaren een vaste rots waaromheen de 
landbouworganisaties, ambtenaren en 
landbouwpolitici zich eendrachtig schaarden. 
Men bleef doof voor waarschuwingen van buiten 
de eigen kring. 

Internat ionaal en Europees heeft de landbouw de laat
ste tien jaar zich ontwikkeld op een opvallende wijze . 
Men is nu op een keerpunt aangekomen. Er moet 
duidelijk een nieuwe polit iek worden ontwikkeld , maar 
de gevestigde belangen zijn taai : het Groene Front is 
ook in Europees verband machtig . 

De grote vraag is hoe het internationale, Europese en 
nationale beleid ten aanzien van milieu- en land
bouwproblemen zich in de toekomst zal (kunnen) ont
wikkelen . Dat vereist een korte schetsmatige behande
ling van de internationale, Europese en nationale situa
tie; alsmede een globale aanzet van de richt ing waarin 
het beleid kan of moet gaan . 

Internationaal beleid 

Delandbouw in de derde wereld issterk verbonden met 
de bevolkingssituatie . Inwoneraantal en hulpbronnen 
van een land: grondstoffen en voedselproductie staan 
volgens een economische theorie van Wilkinson' in 
nauwe relatie tot elkaar. Demografisch valt de wereld 
uiteen in twee grote bevolkingsblokken, elk met ci rca 
2,5 miljard mensen. In West Europa, Noord Amerika, 
USSR,Australië, Nieuw Zeeland en Oost Azie (voorna
meli jk Japan en China) groeit de bevolking langzaam 
met relatief lage groeipercentages van 0,2 in West 
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Europatot 1 in Oost Azie . De gemiddelde groei is 0,8%, 
hetgeen een jaarlijkse toename in de wereldbevolking 
van 18,6 miljoen veroorzaakt. 

Tabel1 . Groei in bevolking in twee grote blokken2 

Regio 

I langzame groeiers 
West Europa 

Noord Amerika 
Oost Europa/USSR 
Australie, Nieuw Zeeland 
Oost Azie (Japan, China) 

totaal 

11 snelle groeiers 
Zuid Oost Azie 
Latijns Amerika 
Indiaas subcontinent 
Midden Oosten 
Afrika 

totaal 

bevol
kings
tal 
miljoen 

381 

267 
392 

19 
1263 
2322 

414 
419 

1027 
178 
583 

2621 

groei % jaarlijks 
toename 
miljoenen 
mensen 

0,2 0,8 

0,7 1,9 
0,8 3,1 
0,8 0,1 
1,0 12,6 
0,8 18,6 

2,2 9,1 
2,3 9,6 
2,4 24,6 
2,8 5,0 
2,8 16,3 
2,5 65,5 

Daarnaast staat een groep landen met een iets groter 
bevolkingstal van 2,6 miljard met hoge groeicijfers van 
2tot2,8%: Zuid Oost-Azie, LatijnsAmerika, het Indiaas 
subcontinent, Midden Oosten en Afrika. Het gemiddel
de groeipercentagevan 2,5 % in die groep veroorzaakt 
een jaarlijkse bevolkingstoename van 65,5 miljoen, 
dus elk jaar het inwoneraantal van een middelgroot 
land erbij . In de landen van de eerste groep wijken de 
bevolkingsprognoses niet erg veel af van het huidige 
bevolkingsaantal. In een land als Nigeria - thans met 
100 miljoen inwoners - verwacht men voor het jaar 
2050 een groei tot 530 miljoen. Dit aantal is maar 
weinig minder dan het huidige totale bevolkingsaantal 
van heel Afrika. Zo'n excessieve groei zal zeker leiden 
tot politieke instabiliteit, hongersnood en milieu
schade. De voedselproductie in Afrika heeft geen 
gelijke tred gehouden met de snelle bevolkingstoena
me. In 1986 was de totale voedselproductie lager dan 
die in 1969 (2) . In India verwacht men in de 21 e eeuw 
een groei tot 1 ,7 miljard. 

Ook nu al leidt de bevolkingstoename tot milieu
schade : toenemende erosie, woestijnvorming en een 
excessieve kap van bossen . Ecologische drempels 
worden overschreden en we weten nauwelijks wat de 
gevolgen daarvan op de lange duur zullen zijn. Als 
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drempels eenmaal worden overschreden gaat het snel. 
Zo bleek in West Duitsland in 19828% van de bomen 
aangetast door zure regen; in 1983 was dat 34 % en in 
1984 al 50%. In de State of the World 1987 wordt 
gesteld: 'We have crossed many natural thresholds in a 
short period of time. No one knows how the affected 
natural systems will respond, much less how changes in 
natural systems will in turn affect economie and politi
cal systems' (2) . De club van Rome-problematiek is 
voor het snel groeiende deel van de wereldbevolking 
nog even urgent als 10 jaar geleden. 

In de wereldgeschiedenis zijn al verschillende voor
beelden bekend hoe een onbalans tussen bevolkings
tal en bronnenbasis, alsmede onverstandig bodemge
bruik heeft geleid tot neergang van oude beschavi ngen 
o.a. Mesopotamië3 en het Mayarijk in Midden Ameri
ka. 4 

Reeds nu wordt - vooral in Afrika - veel honger 
geleden, maar de situatie dreigt nog te verergeren. 
Meer dan 730 miljoen mensen leven beneden 90% van 
de door de WHO gestelde ondergrens voor de nodige 
dagelijkse voedselopname; 340 miljoen zelfs onder de 
80% norm. De ontwikkeling van de eigen landbouw in 
de snelle-groei-Ianden moet daarom grote prioriteit 
hebben. Alleen maar passief drijven op voedselhulp 
blijkt op de lange duur een verslavend medcijn. Veel 
meer dan totop heden, moeten alle ontwikkelingshulp
programma's vooraf gescreend worden op ongunstige 
milieueffecten. Een soort internationale milieueffect
rapportage - onder auspiciën van een internationale 
MER-commissie- zou een goede zaak zijn . 

Helaas wordt de ontwikkeling van de eigen land
bouw in die landen (mede) geremd door het dumpen 
van hetoverschotvan de productie in de VSen EG. Nu al 
produceren de VS en de EG meer voedsel dan de markt 
feitelijk aankan. Daarmee is het Westen in een nieuwe 
situatie gekomen, die vraagt om een ander milieu
landbouwbeleid. 

Conclusie 

Bij de helft van de wereldbevolking moet het evenwicht 
tussen bevolkingstal en bronnenbasis weer hersteld 
worden. Een goede uitbouw van de eigen landbouw in 
die regio's is essentieel. 

Europees beleid 

Stoppen met de huidige overproductie is ook noodza
kelijk wegens de on beheersbaarheid van de kosten, 
wegens de sterk toenemende milieuvervuiling door 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen, wegens de ver
vuiling van het grondwater, de voortschrijdende erosie 
en de aantasting van de bodemvruchtbaarheid. De EG 
koerst al moeizaam in de richting van een meer markt
gericht prijsbeleid, minder beschermende maatrege
len en kunstmatige interventies, structurele contingen
tering van de productie en in wezen in de richting van 
een geringere inzet van productiemiddelen. Duidelijk is 
dat het naoorlogse tijdvak ten aanzien van milieu
landbouwproblemen wordt afgesloten. De VS dringen 
sterk aan op het stoppen van subsidies. De politieke 
vraag is hoe men die geringe inzet van productiefac
toren wil verwezenlijken. Het is niet realistisch de 
landbouwers terug te zetten naar de romantische land-

bouwmethoden van voor de tweede wereldoorlog, 
maar de huidige toestand is evenmin te handhaven. Dit 
is een politiek probleem van de eerste orde dat door 
politici maar schoorvoetend wordt aangesneden. Een 
opmerkelijk rapport is gepubliceerd door twee biolo
gen: van de Veen en van Amstel van het Instituut voor 
Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit.5 De au
teurs van dit rapport doen een duidelijke keuze over het 
probleem hoe men die geringere inzet van produc
tiefactoren in de praktijk wil verwezenlijken . Zij kiezen 
voor een hoog productieve landbouw op een veel 
kleiner areaal, binnen stringente ecologische en mi
lieuhygiënische randvoorwaarden. De beperking van 
het landbouwareaal geeft meer ruimte voor een ver
sterking van het milieu : van natuurgebieden en van 
milieufuncties in landbouwgebieden. Vaak wordt dit 
aangeduid als verbetering van de ecologische infra
structuur: bestrijding erosie, vooral in Zuid-Europa, 
verbetering waterbeheer en waterkwaliteit, vergroting 
van het bosareaal en 'reallocatie van functies die in 
kwetsbare gebieden niet thuishoren' . Daardoor kun
nen we de aantasting van de nog resterende Europese 
natuurgebieden met de daarin levenden zeldzame 
diersoorten als witrugspecht, boommarter, otter, das, 
arenden, valken en dergelijke stoppen. Het moet zelfs 
mogelijk zijn dergelijke eilanden van natuur via corri
dors met elkaar te verbinden om de isolatie voor 
bepaalde diersoorten te verminderen: internationali
satie van de natuurbescherming. De landbouwpolitiek 
zal za grote mogelijkheden bieden voor natuurbeheer 
en milieubescherming. 

Volgens het IVM-rapport moet op het totale Europe
se cultuuroppervlak van 133 miljoen ha zo'n 20 à 30 
miljoen aan de landbouwproductie worden onttrok
ken. Nederlandse landbouwers zullen geneigd zijn die 
inkrimping te zoeken in de marginale landbouwgron
den die vooral in Zuid-Europa gevonden worden . Hele 
gebieden zouden daardoor echter worden ontvolkt 
met socïaal onaanvaardbare consequenties. Deze op
zet is politiek en sociaal niet acceptabel. Trouwens op 
de 30% marginale landbouwgronden die de EG kent 
vindt slechts 10% van de totale landbouwproductie 
plaats . En die areaalinkrimping is veel te weinig. Daar
om zullen zowel in de sterke als zwakke agrarische 
regio's gronden uitde productieworden genomen; dus 
ook in Nederland, met name in de melkveehouderij. Dit 
zal voor elk land verplicht moeten geschieden via een 
bepaaldeverdeelsleutel. Metde gelden die nu besteed 
worden aan de interventies, het opkopen, bewaren en 
weer verkopen van de overschotten zou dit mogelijk 
zijn. Belangrijk is datvoorde uittredende landbouwers 
goede sociale regelingen worden getroffen. In Neder
land zou dat via een soort vut-regeling voor oudere 
boeren kunnen worden verwezenlijkt; in andere lan
den metveela I minder goede socia Ie regel ingen zal dat 
meer moeite kosten. 

Belangrijk zijn een vergroting en verbetering van het 
bosareaal en van de mogelijkheden tot natuurre
creatie. De jaarlijkse houtimport in de EG van 18 
miljard kan doorhet cultiveren van de eigen landbouw 
worden verlaagd. De bosbouw kan minder technisch 
maar meer 'ecologisch' worden uitgevoerd: ge
mengde bossen met veel loofbomen-ook dode bomen 
en andere natuurlijke 'ongerechtigheden'-waardoor 
ze meer als natuurrecreatiegebieden kunnen worden 
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ingezet. Ook op andere wijze kunnen vrijgekomen 
landbouwgronden dienen om tegemoet te komen aan 
de toenemende behoefte aan natuurrecreatie. 

Conclusie 

Een hoogwaardige landbouw op een veel kleiner are
aal biedt de mogelijkheid verschillende milieufuncties 
in Europa te versterken . 

Nationaal beleid 

Binnen dit Europese raamwerk dient nationaal het 
landbouwbeleid gestalte te krijgen. In de Nederlandse 
situatiewaarbij het landbouwbeleid altijd 'technisch' in 
de eigen kring met eigen landbouwministers zonder 
veel politieke inmenging van 'buiten' is uitgevoerd, zal 
dateen hele ommezwaai worden . Gevestigde-vooral 
CDA-belangen - zullen worden aangetast; het beleid 
zal zich op een breder maatschappelijk draagvlak 
moeten oriënteren. Essentieel daarbij is een verzoe
ning tussen landbouw- en milieubeleid, tussen land
bouw- en milieuorganisaties. In het verleden is de 
verhouding tussen beide groepen vaak gepolariseerd, 
mede ten gevolge van het vaak van weinig lange 
termijn visie getuigende Nederlandse (CDA) 'tech
nische' landbouwbeleid. Ook de EG commissaris An
driessen pleitvoor zo'n grote verzoening . In zo'n kader 
passen regelmatige besprekingen over het beleid tus
sen landbouw- en milieu-organisaties met de beide 
ministersvan Landbouwen Visserij en VROM (in plaats 
van de huidige landbouwonderonsjes met de eigen 
minister) . Een groot aantal boeren op de minder pro
ductieve bedrijven/op minder vruchtbare gronden of 
zonder natuurlijke opvolger, zullen hun bedrijfaan een 
grondbank kunnen verkopen. Belangrijk is dat voor 
hen bevredigende sociale regelingen worden ontwik
keld, bv. een aangepaste VUT-regeling . Deze rege
lingen moeten echter uit Brussel komen, maar de Euro
pese beleidsprocessen verlopen zeer traag . Dit wekt
begrijpelijk - wrevel op bij boeren die wel aan allerlei 
beperkende Brusselse maatregelen worden onder
worpen, maar nog geen zicht hebben op een 
flankerend pakket sociale maatregelen . In Nederland 
is macro bezien de situatie oplosbaar, want de boeren
stand is erg vergrijsd. De helft van de boeren-bedrijfs
houders is boven de 50 jaar en een kwart zelfs boven de 
60. Met een soort VUT-regeling is dus veel mogelijk. 

In de Nederlandse situatie kunnen de vrijkomende 
gronden na een soort herschikking worden gebruikt 
voor versterking van de ecologische infrastructuur, o.a. 
vergroting natuurgebieden, vrijwaren van de wa
terwingebieden van vervuiling door de landbouw en 
versterking van de milieufactoren bij bestaande bedrij
ven : geriefbosjes, hagen en heggen, solitaire boom
groepen, knotwilgen, bevordering bosaanplant o .a. 
ooibossen in de uiterwaarden e.d. 

Alternatieve landbouw- en veeteeltmethoden zou
den sterk gestimuleerd moeten worden, mits er een 
goede markt voor dergelijke producten is . Ook kan 
men overstappen van de traditionele productiegewas
sen: graan, melk en aardappelen op nieuwe produc
ten: sierteelt, tuinbouw, vlas, mogelijk zelfs de produc
tie van natuurlijke bestrijdingsmiddelen uit bepaalde 
planten : mindertraditionele confectieproducten, maar 

meer maatwerk. De overheid moet daarbij wel helpen 
door subsidies en voorlichting over nieuwe praducten 
als tropische vruchten en vissen. Tenslotte is er nog de 
mogelijkheid dat nieuwe landbouwproducten kunnen 
dienen als grondstofvoor industrieproducten. Zo is een 
chemicus in Delft bezig met onderzoek of bepaalde 
zetmeelproducten kunnen dienen als vervanging voor 
fosfaat in wasmiddelen . Wellicht kunnen ook moderne 
biotechnologische technieken worden ingezet waar
door de relatie tussen landbouw en het universitaire 
onderzoek - ook buiten Wageningen - versterkt kan 
worden. 

Het dichten van de politieke kloof tussen landbouw 
en milieu vindt in dewetenschap een pendant in grotere 
samenhang (en coördinatie) tussen landbouwweten
schappen en milieuwetenschappen (waaronder mi
lieukunde). Hier liggen nog veel mogelijkheden voor 
het toepassen van nieuwe methodieken, beleidsinstru
menten, inzichten uit het ene vakgebied in het andere. 
Een goed voorbeeld is toepassen van de milieueffect
rapportage op bepaalde milieu/landbouwproblemen. 

Conclusie 

Het nationale landbouwbeleid moetde komende jaren 
sterk worden veranderd. Verbreding tot een geïnte
greerd milieu/landbouwbeleid en een groen beleids
plan is wenselijk . Onttrekken van landbouwgronden 
aan de productie geeft mogelijkheden voorversterking 
van natuur en milieu bijgevolg van de welvaart. 
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