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1. Het EU-landbouwbeleid heeft, ook na de MacSharry-besluiten en de 
beleidswijzigingen in het kader van Agenda 2000, een conserverende 
invloed op de ruimtelijke structuur van EU-landbouw. (Dit 
proefschrift.) 

2. De invloed van technische ontwikkelingen op de ruimtelijke structuur 
van de landbouw wordt zowel in onderzoek als beleid sterk onderschat. 
(Dit proefschrift.) 

3. Het WRR-rapport Grond voor Keuzen (Staatsuitgeverij, 1992) heeft als 
katalysator gewerkt voor het denken over het toekomstig ruimte
gebruik in Nederland en in de EU. Dit ondanks de gegronde en 
fundamentele kritiek op het door de WRR gehanteerde model (zie bijv. 
Werkgroep Landbouwpolitiek, Discussie over Grond voor Keuzen, 
LUW, 1992, en SPIL, 1992, nummer 5). 

4. De gezinsbedrijventheorie van Chayanov en de uitwerking daarvan 
door Nakajima krijgen te weinig aandacht in het landbouw-economisch 
onderzoek naar de economische aspecten van agrarische 
gezinsbedrijven. Dat geldt ook waar het moderne gezinsbedrijven in de 
westerse wereld betreft. (D. Thorner, B. Kerblay, R.E.F. Smith, A. V. 
Chayanov on the theory of the peasant economy. Madison, The 
University of Wisconsin Press, 1986; C. Nakajima, Subjective 
equilibrium theory of the farm household. Elsevier, Amsterdam etc., 
1986.) 

5. Een probate manier om plattelandsproblemen in Nederland te creëren 
is een actief anti-auto beleid dat ook voor het platteland geldt. 

6. De concentratie van vrijwel al het landbouwkundig onderzoek in 
Nederland in één instelling (Wageningen University Research Centre) 
houdt het risico van paradigma-fixatie in. De mogelijk te bereiken 
schaalvoordelen wegen niet tegen dit nadeel op. 

7. Het continueren van grootschalige ruilverkavelingsactiviteiten in de 
periode 1975-1990, ondanks de vele kritische geluiden daarover in die 
periode, heeft grote kosten veroorzaakt voor de maatschappij. Die 
kosten zijn zichtbaar in de huidige kosten van het natuurbeleid en van 
het landschapsbeleid. 



8. Omdat de Nederlandse overheid, op aandrang van belanghebbenden, 
de mestoverschotten op bedrijfsniveau en op regionaal niveau in zuid
en oost-Nederland als nationaal probleem gedefinieerd heeft, is aan de 
landbouw in overig Nederland en in Nederland als geheel ernstige 
schade toegebracht. 

9. Het feit dat er per tijdseenheid meer vliegtuigen op een startbaan 
kunnen landen of vertrekken, dan dat er treinen over een spoortraject 
kunnen, duidt erop dat de huidige spoorweg-technologie volstrekt 
achterhaald is. 

10. Het verdient aanbeveling voor-, tussen- en naschoolse opvang van 
leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs tot de 
verantwoordelijkheid van de scholen te maken. 

11. Werk-diner-bij eenkomsten verdragen zich niet met zorg voor het 
gezin. 

12. De (oud-)ministers Wijers en Zalm horen een emancipatieprijs te 
krijgen vanwege het feit dat zij vaak en in het publiek hebben laten 
blijken dat ze soms prioriteit geven aan hun privé-leven in plaats van 
aan hun werk. 

13. Wetenschappelijk onderzoekers hebben een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, en moeten daarom mede afgerekend worden op 
hun bijdrage aan het maatschappelijk debat. 

14. Het mestbeleid dat momenteel voorbereid wordt, met als kern dat 
boeren over voldoende grond moeten beschikken om de mest van hun 
veestapel op een verantwoorde manier af te zetten, moet uitgebreid 
worden tot de diercategorieën honden en katten. De maatschappelijke 
overlast die van deze dieren uitgaat kan op die manier bestreden 
worden. 

15. De gevolgen van het Nederlandse mestbeleid zijn tot op heden groter 
geweest voor ministers dan voor varkens. 
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