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THEORETISCHE INVLOED OP DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

4 THEORETISCHE INVLOED VAN INTEGRATIE EN GROEI OP DE 
RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUW 

4.1 Inleiding 

In het inleidende hoofdstuk is aangegeven dat de positie van de landbouwsector in de EU 
in de voorbije decennia onder meer beïnvloed is door het proces van economische 
integratie, door het daarmee verbonden landbouwbeleid en door de economische groei 
die opgetreden is. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat in theoretische zin de invloed is 
van integratie en groei op de landbouw. Ook komt de positie van het platteland kort aan 
de orde. De invloed van het gevoerde landbouwbeleid wordt separaat behandeld in 
hoofdstuk 5. 

Integratie is te beschouwen als het wegnemen van barrières. Het betreft dan het 
verminderen van barrières tussen regio's op het terrein van de handel (institutionele 
integratie), maar ook meer algemeen in de vorm van het verbeteren van de contact-
mogelijkheden. Bij dat laatste valt te denken aan de toename van de talenkennis, en de 
internationalisering van het nieuws (Strijker en Deinum, 1992). In hoofdstuk 2 en 3 is al 
aangegeven dat de vorming van de EU primair gevolgen gehad heeft voor de 
institutionele integratie. Andere barrières dan vanuit handels- en economisch beleid 
verdwijnen slechts mondjesmaat. 

Om de invloed van integratie en groei te analyseren worden eerst de belangrijkste 
locatiefactoren voor de landbouw geïnventariseerd (par. 4.2). De theoretische invloed 
van economische integratie op de ruimtelijke verdeling (par. 4.3) wordt vanuit meerdere 
gezichtspunten benaderd. Het betreft dan de neo-klassieke aanpak, de neo-Keynesiaanse 
benadering, alsmede de daarop voortbouwende moderne handelstheorie (de "nieuwe 
geografie"). De vraag die centraal staat is in hoeverre economische integratie leidt naar 
ruimtelijke concentratie van de agrarische productie in het verband van de EU. De 
verschillende theoretische concepten hebben betrekking op de locatie van bedrijvigheid. 
Aan de specifieke karakteristieken van de landbouw (de grote rol van de productiefactor 
grond, en de daarmee verbonden variatie in grondproductiviteit, het gezinsbedrijven-
karakter) wordt daarin veelal geen aandacht besteed. Dit is in het bijzonder een probleem 
bij de moderne handelstheorie. In dat concept is de landbouw opgenomen als een soort 
van "countervailing power" tegen een tendens van volledige geografische concentratie 
van de bedrijvigheid en de bevolking. Aangegeven zal worden hoe op dit punt het 
concept meer realistisch te maken is. 

Vervolgens wordt ingegaan op de positie van de landbouwsector in een situatie van 
algemene economische groei. 

Een eenduidige conclusie over de mate waarin integratie en economische groei in de 
maatschappij als geheel tot geografische concentratie van de landbouwproductie leiden is 
uit de verschillende concepten niet af te leiden. Wel zijn de aanwijzingen voor 
concentratie groter dan die voor de-concentratie. Dit uiteraard mede in afhankelijkheid 
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van het ruimtebeslag en de mate van grondgebondenheid van de verschillende agrarische 
activiteiten. 

In het geval van de landbouwsector in de EU is de vraag in welke mate het landbouw
beleid invloed gehad kan hebben op de ruimtelijke structuur van de landbouwproductie. 
Die vraag komt aan de orde in hoofdstuk 5. 

. . . . . 48 

4.2 Locatie van agrarische activiteiten 

4.2.1 Locatiefactoren 

Voor het bepalen van de mogelijke gevolgen van integratie en groei voor de ruimtelijke 
verdeling van de landbouw is het noodzakelijk de factoren te bepalen die als zodanig van 
invloed zijn op de locatie van agrarische activiteiten. 

Een (positieve) vestigingsplaatsfactor kunnen we definiëren als "een scherp 
afgebakend kostenvoordeel dat inherent is aan de geografische locatie van een vestiging" 
(Post et al., 1987, p. 16). Locatiefactoren kunnen op velerlei wijzen ingedeeld worden, 
afhankelijk van bijvoorbeeld het stadium van ontwikkeling van de te bestuderen 
economie en ook afhankelijk van wat men precies wil onderzoeken. Zo komt De Veer 
(geciteerd in Post et al., 1987, p. 16) tot de volgende indeling, bruikbaar voor analyse van 
de agrarische bedrijfstak: 
1. comparatieve kostenvoordelen, waarbij gedacht moet worden aan de fysieke 

productie-omstandigheden, prijsverhoudingen tussen productiefactoren en factoren 
als opleidingsniveau en bekwaamheden; 

2. transportkosten. Als deze hoog zijn in verhouding tot de waarde van het geprodu
ceerde product, zal het effect van comparatieve kostenvoordelen zich tot een kleiner 
gebied uitstrekken; 

3. schaalvoordelen. Deze kunnen onderscheiden worden in statische en dynamische 
schaalvoordelen. Bij statische schaalvoordelen wordt gedacht aan de voordelen die 
samenhangen met de omvang van het afzetgebied. Bij dynamische schaalvoordelen 
gaat het om de voordelen van ruimere ervaring met een bepaald productieproces, 
waar in het verleden een bepaalde bedrijfstak eerder tot ontwikkeling kwam. 

Vermaat (1969) komt tot een op het eerste gezicht wat andere indeling. Hij onderscheidt 
een zevental locatiefactoren, welke weer naar verschillende gezichtspunten in te delen 
zijn. Zo kan men onderscheid maken tussen factoren met een algemeen lokaliserende 
werking en factoren die slechts aanleiding geven tot bepaalde specifieke vestigings
plaatstendenties. Bij de eerste kan men denken aan transportkostenverschillen, bij de 
tweede aan lokale belemmeringen van vestiging, zoals plaatselijke verordeningen. Een 
tweede onderscheiding is die tussen factoren die een regionale lokalisering bewerk
stelligen en factoren die binnen de regio agglomererende of deglomererende tendenties 

' Gebaseerd op en ten dele overgenomen uit Post et al., 1987, hoofdstuk 1. 
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veroorzaken. Een derde onderscheid kan gemaakt worden tussen natuurlijk-technische 
factoren en economisch-maatschappelijke factoren. 

De zeven door Vermaat onderscheiden vestigingsplaatsfactoren zijn: 
1. Kosten verbonden met het overwinnen van de factor afstand. 

Het betreft transportkosten en bijvoorbeeld kosten verbonden met de behoefte aan 
communicatie. Daarbij is de afgelopen decennia een verschuiving opgetreden tussen 
deze twee soorten kosten. Als aandeel van de waarde van het eindproduct zijn in de 
landbouw waarschijnlijk de transportkosten gedaald en de overige communicatie
kosten toegenomen; 

2. Natuurlijke omstandigheden-
Voor de Nederlandse landbouw is de invloed van die natuurlijke omstandigheden op 
de locatie in de loop der tijd afgenomen. Voor een deel is dit veroorzaakt doordat de 
natuurlijke omstandigheden voor een deel "maakbaar" bleken. Cultuur-technisch 
ingegrepen, verbetering van de waterhuishouding, grondverbetering, drainage, 
beregening, plantenveredeling, kunstmest en bestrijdingsmiddelen hebben ervoor 
gezorgd dat een toenemend deel van de landbouwactiviteiten zonder veel problemen 
op vrijwel elke grondsoort in vrijwel elke regio plaats kan vinden. In Europees 
verband is de invloed van natuurlijke omstandigheden op de locatie van de agrarische 
productie ongetwijfeld ook afgenomen, zij het waarschijnlijk wat minder dan in 
Nederland, waar vrijwel het hele agrarische gebied door ruilverkaveling, 
waterbeheersing en aanleg van infrastructuur aangepast is aan de vereisten van een 
rationele productie. In de meeste andere lidstaten is dat instrumentarium ook ingezet, 
maar minder uitgebreid (zie bijvoorbeeld Strijker, 1982b voor een overzicht van de 
ruilverkavelingsactiviteiten in West-Duitsland). In de zuidelijke delen van de EU is 
door het vergroten van de beschikbaarheid van water (irrigatie) de druk van de 
natuurlijke omstandigheden verminderd; 

3. Beschikbaarheid van productiefactoren en productiemiddelen-
Bepaald door schaarste, vraag en mobiliteit, hebben productiemiddelen een regionale 
prijs. Onder deze beschikbaarheden kan men ook vatten de mate waarin het mogelijk 
is tegen lage kosten productiefactoren naar een bepaalde regio te trekken; 

4. Institutionele f actoren-
Hierbij kunnen we denken aan zaken als marktvorm, belastingstelsel en overheids
regels met betrekking tot het milieu. De institutionele factoren, in het bijzonder het 
gevoerde landbouwbeleid en het agromonetaire beleid, krijgen in dit onderzoek veel 
aandacht (hoofdstukken 2, 5 en 6); 

5. Stand van de techniek . 

49 In dit proefschrift worden techniek en technologie, respectievelijk technische en technologi
sche verandering door elkaar heen gebruikt. In de daarop gerichte literatuur wordt de term 
technologie doorgaans gebruikt voor "de verzameling van beschikbare technieken". De term 
techniek wordt dan gebruikt voor de "feitelijk toegepaste productiewijze" (zie Rutten, 1989, 
p. 16-17). 
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Aan de ene kant speelt hierin mee de stand van de beschikbare techniek (know-how) 
in een regio, aan de andere kant kunnen de in een bepaalde bedrijfstak gebruikte 
technieken in de loop der tijd veranderen, en daarmee de locationele eisen van die 
bedrijfstak. Het betreft dan onder meer de gevolgen van de informatisering van 
bedrijven voor de optimale locatie (zie onder meer Kamann, 1986). Ook de 
vorderingen op het terrein van de plantenveredeling spelen hierin een rol; 

6. Agglomeratie en deglomeratie. 
Beide tendenties kunnen positieve en negatieve effecten hebben, waarbij gedacht kan 
worden aan schaalvoordelen, verkeerscongestie, goedkope grond of excentrische 
ligging met hoge transportkosten. Aan deze factoren zal in het vervolg van dit 
onderzoek aandacht worden besteed omdat de mate van en de verandering in 
concentratie een belangrijk element is in het ruimtegebruik; 

7. Algemeen-economische omstandigheden. 
Deze zitten in belangrijke mate al verweven in de hiervoor genoemde vestigings
plaatsfactoren. Een specifiek element is de vraag naar een bepaald product, die 
regionaal meer of minder omvangrijk kan zijn als gevolg van het niveau van het 
regionale inkomen of regionale preferenties. Daarenboven bepaalt het niveau van 
economische ontwikkeling in sterke mate in hoeverre de bovenstaande vestigings
plaatsfactoren meer of minder belangrijk zijn. 

Vermaat wijst terecht op de invloed van de factor tijd op de hiervoor genoemde punten. 
In een bepaalde periode kan de invloed van de verschillende locatiefactoren op de 
uiteindelijke locatie heel anders zijn dan in een andere periode. De beste vestigingsplaats 
van een zekere economische activiteit kan daardoor in de loop der tijd verschuiven. 

In de meer primitieve stadia van landbouw is de factor "natuurlijke omstandigheden" 
vaak van doorslaggevend belang, zowel bij de keuze tussen landbouw en niet-landbouw 
als bij het bepalen van de vestigingsplaats van een bepaalde landbouwactiviteit: 
graanteelt, schapenhouderij, tuinbouw, etc. Naarmate de landbouw een meer industrieel 
karakter krijgt wordt de invloed van de factoren "natuurlijke omstandigheden" meer en 
meer maakbaar. Ook gaat dan de kwaliteit van de infrastructuur en "stand der techniek", 
waarbij vooral zaken als know-how en de beschikbaarheid van gespecialiseerde 
ondersteunende diensten belangrijk zijn (voorlichting, veilingwezen), een rol spelen 
(Strijker en De Veer, 1988, p. 34-35). Ook de algemene economische ontwikkeling van 
een gebied is daarbij belangrijk, waarbij we kunnen denken aan de beroepskansen buiten 
de landbouw en de mogelijkheden voor een aanvullend inkomen buiten de landbouw. 

De verdere ontwikkeling van een activiteit in een gebied is van een aantal factoren 
afhankelijk. Het zal duidelijk zijn dat ook hierbij de vestigingsplaatsfactoren weer een rol 
spelen. Deze zijn te beschouwen als externe factoren. De op een zeker moment in een 
gebied aanwezige activiteiten hebben ook invloed op de mogelijkheden tot verdere 
ontwikkeling en concentratie. Afhankelijk van het feit of die factoren geheel of slechts 
gedeeltelijk bepaald worden door de betreffende activiteit worden ze aangeduid als 
interne of semi-externe factoren. Als voorbeeld van de eerste kan de invloed van de 
landbouwstructuur in de uitgangssituatie op de verdere bedrijfsontwikkeling genoemd 
worden, als voorbeeld van de tweede de regionale organisatie van toelevering en afzet. 
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4.2.2 Agribusinesscomplexen 

Geconcentreerde agrarische productie kàn resulteren in het ontstaan van een duidelijk 
agribusinesscomplex. Het is te beschouwen als de invulling voor de landbouw van het 
begrip "cluster", zoals dat door Porter (1990) gehanteerd wordt. Porter beschouwt het 
voorkomen van clusters (van bedrijven) als een belangrijke factor voor de internationale 
concurrentiepositie van een land. Het kan evengoed gezien worden als belangrijke 
determinant voor de interregionale concurrentiepostie van een regio. 

Het gebruik van het begrip "agribusinesscomplex" in de analyse van de ruimtelijke 
consequenties van de toekomstige ontwikkeling van de landbouw en alles wat daarmee 
verbonden is, vergt een afpaling van het begrip. Voor het begrip "agribusinesscomplex" 
in de meest algemene vorm zijn verschillende definities in omloop. Cardol en Maas 
(1982) hanteren als definitie: "De verzameling activiteiten die gericht is op het 
produceren en distribueren van inputs voor agrarische bedrijven, op het productieproces 
van de agrarische bedrijven zelf en op het distribueren van de agrarische output, al of niet 
nadat deze is be- of verwerkt." Het hanteren van deze definitie houdt in dat het agribusi
nesscomplex beperkt wordt tot de onderdelen van de productiekolom (verticale 
verbanden). Horizontale verbanden tussen productiekolommen worden daarmee buiten 
beschouwing gelaten. Als voorbeeld nemen we de productie van fabrieksaardappelen 
door de landbouw. De toelevering aan de landbouw (pootgoed, financiële diensten etc.) 
behoort tot het agribusinesscomplex. Ook de verwerkende fase (de 
aardappelmeelindustrie) behoort tot het complex. De niet-agrarische toeleveringen aan 
de aardappelmeelindustrie (machines, financiële diensten etc.) worden echter niet tot het 
agribusinesscomplex gerekend. 

Soms wordt een nadere inperking op deze definitie gemaakt, door een kwantitatief 
element toe te voegen. Het betreft dan de relaties tussen de landbouwsector en 
toeleverende en verwerkende bedrijven, die in die optiek een bepaald minimum aandeel 
in de omzet van die bedrijven moeten hebben, willen zij tot het complex gerekend 
worden. Een toevoeging in die vorm is niet zo zinvol, omdat de geldwaarde van een 
relatie weinig hoeft te zeggen over de mate van verwevenheid. Een naar geldwaarde 
gemeten belangrijke relatie kan soms makkelijk vervangbaar zijn, terwijl een naar 
waarde gemeten vrij kleine relatie een essentieel element voor een complex kan 
betekenen. 

In een wat ander verband (sectorstructuuronderzoek) wordt daarom soms de term 
vervlechtingsconglomeraat gebruikt: economische activiteiten die op basis van één of 
meer gemeenschappelijke kenmerken als functionele eenheid kunnen worden beschouwd 
(Roelandt, 1986, p. 93 e.V.). In de definitie van Cardol en Maas wordt alles dat op een of 
andere manier direct verbonden is met de betreffende agrarische productie tot het 
complex gerekend, terwijl Roelandt het complex beperkt tot de elementen die een 
functioneel verband met elkaar hebben (met elkaar vervlochten zijn). Een ander 
probleem is dat binnen onze westerse ("complexe") samenleving elke plantaardige teelt 
of dierlijke productietak als het centrum van een agribusinesscomplex opgevat zou 
kunnen worden. Toch zal niet in alle gevallen sprake zijn van een "conglomeraat": een 
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min of meer op zichzelf staande eenheid. Er is sprake van zo'n "conglomeraat" als de 
verschillende onderdelen vooral van elkaar afhankelijk zijn. Als dat niet het geval is, en 
er dus vooral sterke afhankelijkheidsrelaties met elementen van andere complexen 
bestaan, dan is er wellicht sprake van een groter, overkoepelend complex. Het is zinvol 
de term agribusinesscomplex voor zo'n overkoepeling te reserveren en daarbinnen van 
subcomplexen te spreken. Als definitie van de term agribusinesscomplex wordt daarom 
hier gehanteerd: 

een verzameling verticaal samenhangende economische activiteiten verbonden 
met de productie, verwerking en afzet van een agrarisch product of een groep van 
agrarische producten, met inbegrip van de met de agrarische productie 
samenhangende toeleverende en dienstverlenende bedrijven, waarbij de samenstel
lende bedrijven in de eerste plaats relaties met elkaar onderhouden. 

Een tweede begrip, dat in het kader van dit onderzoek van belang is, is "geografische 
agribusinesscomplex": 

een agribusinesscomplex, waarbij de locatie van de verticaal samenhangende 
activiteiten gekenmerkt wordt door een onderling afhankelijke regionale concentratie. 

Tenslotte wordt de term "self-sustaining agribusinesscomplex" gebruikt voor een 
geografische agribusinesscomplex dat belangrijke, zichzelf in stand houdende of zichzelf 
versterkende elementen bevat. In dat geval gaat het om een complex van activiteiten dat 
zijn eigen locatievoordelen schept of in stand houdt. 

Het integraal identificeren van de geografische agribusinesscomplexen in de EU is een 
werk dat tot op heden door niemand uitgevoerd is. Wel zijn verschillende case-studies 
uitgevoerd (zie o.m. Kamann en Strijker, 1992,1993 en 1995; Bolsius, 1993). 

Het ligt buiten het bereik van dit proefschrift om op zoek te gaan naar "de Europese 
agribusinesscomplexen". Het bestaan van een zekere mate van ruimtelijke concentratie 
van een teelt kan een belangrijke aanwijzing zijn voor het bestaan van een geografisch 
complex. In par. 6.4 wordt daarom de ontwikkeling die concentratiegebieden in de EU 
doorgemaakt hebben tussen 1950-1953 en 1989-1992 in beeld gebracht. 

Het bestaan van een complex kan ertoe leiden dat het betreffende gebied steeds meer 
primaire productie aantrekt: een tendens tot ruimtelijke concentratie. Het kan er ook toe 
leiden dat een logische ruimtelijke herschikking van de primaire landbouw, met als 
oorzaak bijvoorbeeld economische integratie, niet tot stand komt, doordat het complex in 
staat is locatienadelen van de primaire productie te compenseren. Dat kan leiden tot het 
in stand houden van een ruimtelijke verdeling die vanuit andere locationele 
perspectieven niet te verklaren is. Ruimtelijke concentratie van de landbouwproductie in 
een agribusinesscomplex is overigens voor grondgebonden producties maar beperkt 
mogelijk; voor niet-grondgebonden producties is zoiets eenvoudiger voor te stellen. Iets 
dergelijks geldt voor producties die, ten opzichte van de totale oppervlakte cultuurgrond 
van de EU, maar weinig ruimte vragen ( zie ook par. 6.3.5). 
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4.3 Integratie en de ruimtelijke verdeling van sectoren 

4.3.1 De neo-klassieke aanpak 

Het effect van economische integratie op de ruimtelijke verdeling van de sectoren is in 
de standaard neo-klassieke theorie afhankelijk van de mate van mobiliteit van 
productiefactoren en van eindproducten. In de situatie zonder integratie is mobiliteit over 
de grenzen heen afwezig. De productie-omvang is afhankelijk van de beschikbaarheid 
van productiefactoren en de gegeven productietechniek. Economische integratie wordt 
vervolgens benaderd als het ontstaan van mobiliteit over de grenzen heen. 

De eenvoudigste vorm van het neo-klassieke model gaat uit van een homogeen 
product, twee productiefactoren (K en N, bijvoorbeeld kapitaal en arbeid), afwezigheid 
van schaalvoordelen in de productie, twee regio's (a en b), en een gegeven vraag. De 
regio's verschillen in de relatieve beschikbaarheid van K en N. Als Ka/Na > Kb/Nb zal 
bij vrijhandel zonder transportkosten de prijs van het eindproduct in beide regio's gelijk 
zijn. De opbrengst r van K zal in eerste instantie relatief lager zijn in a, en de opbrengst 
w van N relatief hoger: ra < rb en wa > wb. Dit leidt tot verplaatsing van K uit a naar b 
en van N uit b naar a tot de ra = rb en wa = wb vanwege Ka/Na = Kb/Nb. De stap naar 
een groeimodel is gemaakt als we veronderstellen dat het verschil in beschikbaarheid van 
productiefactoren voortkomt uit ongelijke groeivoeten voor K of N in de regio's. De 
tendens is evenwicht; de motor daarachter is migratie van productiefactoren vanwege 
initiële regionale beloningsverschillen. 

Als het model uitgebreid wordt met een tweede product, en volledig kosteloze mobiliteit 
van eindproducten aangenomen wordt, kan ook evenwicht ontstaan wanneer er geen 
sprake is van mobiliteit van de productiefactoren. Uitgangspunt is nog steeds dat de 
vraag gegeven is. We zijn dan terechtgekomen bij de theorie van Heckscher-Ohlin die 
internationale handel verklaart uit verschillen in beschikbaarheid van productiefactoren. 
Afhankelijk van het antwoord op de vraag of productiefactoren dan wel eindproducten 
mobiel(er) zijn, zijn de uitkomsten van het model verschillend. Dit is als volgt in te zien. 
We gaan uit van de producten X en Y, waarbij de productie van X relatief veel K vergt, 
en die van Y veel N. We nemen wederom aan dat in de startsituatie geldt Ka/Na > 
Kb/Nb. Als de vraagstructuur in beide regio's gelijk is, zal, in autarkie, product X in 
regio a relatief goedkoop zijn. In gebied a zal K relatief goedkoop zijn. Als producten 
mobiel zijn zal a zich specialiseren in het goed X waarvoor immers relatief veel K 
benodigd is, en b in Y. De prijsverhouding tussen product X en product Y zal, als gevolg 
van handel, in beide regio's gelijk worden. De beloningsvoeten (r en w) voor K en N 
worden in beide regio's ook gelijk. De behoefte aan X en Y wordt bevredigd door 
interregionale ruil van X en Y. Kortom, specialisatie als gevolg van vrije handel en 
ongelijke beschikbaarheid van productiefactoren, bij gelijke regionale preferenties. Bij 
ongelijke vraagstructuren in de beide regio's is het niet zeker dat de K-rijke regio zich 
specialiseert in het K-intensieve product. Als er aan de vraagkant in de K-rijke regio a 
een sterke voorkeur is voor het N-intensieve product Y en in regio b juist een sterke 
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voorkeur voor het K-intensieve product, zal het specialisatiepatroon omdraaien. Regio a 
gaat bij het ontstaan van een situatie van vrijhandel dan het N-intensieve product 
exporteren, en b het K-intensieve product. 

Als niet de eindproducten, maar de productiefactoren mobiel zijn, zal de productiefactor 
K van a naar b migreren en N van b naar a. Dit gaat door tot beide regio's dezelfde 
relatieve beschikbaarheid van productiefactoren hebben en allebei in hun eigen behoefte 
aan X en Y voorzien. De beloningsvoeten voor K en N worden gelijk. In dit geval is er 
sprake van egalisatie van de regionale productiestructuren, en dus niet van specialisatie, 
wederom bij gelijke preferenties. 

Bij autonome en neutrale technische ontwikkeling die verschilt tussen regio's, kan de 
economische groei van regio's gaan verschillen. De beloning van de productiefactoren 
gaat dan verschillen tussen regio's, waaruit een doorgaande migratie van arbeid en 
kapitaal van de ene naar de andere regio kan ontstaan. Ook kan een doorgaande 
handelsstroom in eindproducten de andere kant op ontstaan. Duidelijk is dat op deze 
wijze een sterke concentratie van economische activiteit in een enkele regio kan 
ontstaan. Deze kan volgens andere theoretische concepten (schaalvoordelen, zie hierna) 
verder gestimuleerd worden door positieve agglomeratie-effecten (zoals 
complexvorming), of juist afgeremd worden door negatieve agglomeratie-effecten (zoals 
congestie). 

Uit het voorgaande blijkt dat bij gedeeltelijke mobiliteit uit de neo-klassieke theorie niet 
zonder meer is af te leiden of er een tendens tot regionale concentratie bestaat, dan wel of 
juist uniformering van regionale productiestructuren optreedt. 
Wel is duidelijk dat als geen enkele distorsie optreedt in mobiliteit en markt, optimale 
allocatie conform Pareto ontstaat die gepaard gaat met, in principe, gedeeltelijke 
specialisatie. 

Een ernstig probleem dat kleeft aan de neo-klassieke aanpak, gecentreerd rond 
Heckscher-Ohlin als het om interregionale handel en specialisatie gaat, is dat gebruik 
gemaakt wordt van vergaande veronderstellingen. Het betreft met name de afwezigheid 
van schaalvoordelen, en volledige mededinging als marktvorm. Voor een theorie die een 
verklaring moet bieden voor de effecten van Europese integratie, waarin schaalvoordelen 
een rol spelen, en andere marktvormen dominant zijn, biedt dit weinig 
aanknopingspunten. Dat de handels- en specialisatiepatronen daarnaast beïnvloed 
kunnen worden door regionaal sterk verschillende vraagstructuren, is een extra 
complicatie. 

4.3.2 Neo-Keynesiaanse benaderingen 

Vraag-aspecten en schaalvoordelen spelen van oudsher wel een bepalende rol in neo-
Keynesiaanse theorieën. Omdat de verschillende theoretische inzichten een zekere mate 
van complementariteit vertonen (vgl. ook Armstrong en Taylor, 1985, p. 52), is het 
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overigens niet helemaal zuiver de neo-klassieke en de neo-Keynesiaanse aanpak van 
regionale groei als volledig concurrerend te beschouwen. Niettemin worden beide 
concepten hier gescheiden van elkaar behandeld. 

De neo-Keynesiaanse benadering is de verzamelnaam voor een aantal - onderling 
sterk verschillende - aanpakken. De overeenkomst is de aandacht voor de vraagkant van 
de economie. Dat kan de interne regionale vraag zijn, maar vooral ook de externe vraag, 
de vraag naar regionale exportproducten. Een eerste benadering binnen deze categorie is 
de export-basistheorie. In de export-basistheorie worden twee soorten activiteiten 
onderscheiden: stuwende en verzorgende. Stuwende activiteiten worden doorgaans 
gelijkgesteld aan de omvang van de export naar buiten de regio. Traditioneel stelt deze 
theorie de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen centraal, gekoppeld aan een 
toename van de extra-regionale vraag naar de producten die met die hulpbronnen 
voortgebracht kunnen worden. Te denken valt aan een toenemende vraag - buiten de 
regio - naar landbouwproducten en het effect daarvan op een regio met goede landbouw
grond, of een goede agrarische productiestructuur. De groei wordt vervolgens vergroot 
door de multiplierwerking van de economische activiteit op de verzorgende sectoren. 

Het verklaren van verschillen in het tempo van economische groei tussen regio's met 
behulp van de export-basistheorie loopt al snel uit in een verwijzing naar autonome 
ontwikkelingen in de nationale economie, in het buitenland of op de wereldmarkt. De 
verdere uitwerking van de gevolgen van de exogene verandering kan overigens uiterst 
gedetailleerd zijn en beleidsmatig hoogst relevant, zeker als voor- en achterwaartse 
effecten in de beschouwing betrokken worden. 

Verwant aan de gedachte achter de export-basistheorie zijn theorieën, gebaseerd op 
het werk van Kaldor en zoals uitgewerkt in bijvoorbeeld Dixon en Thirlwall (1975). 
Kaldor benadrukt de invloed van schaalvoordelen op de relatieve economische groei van 
regio's. Dixon en Thirlwall bouwen deze notie in hun model in door gebruik te maken 
van de Wet van Verdoorn. De Wet van Verdoorn houdt in dat de groei van de 
arbeidsproductiviteit deels bepaald wordt door de groeivoet van de (regionale) productie. 
Hoe sneller de groei van de regionale productie, hoe hoger de productiviteit en des te 
concurrerender de regio haar producten aan kan bieden, met verdere groei als gevolg. 
Dixon en Thirlwall gebruiken een exogene toename van de exportvraag naar producten 
van de regio als beginpunt. De toenemende productie leidt tot productiviteitsgroei en tot 
toenemende internationale concurrentiekracht, waardoor de regio verder kan groeien. 

De rol van technische vooruitgang is doorslaggevend in dit soort modellen. Kaldor 
legt een directe relatie tussen investeringen en technische vooruitgang: induced 
(embodied) technical progress. We raken daarmee aan een terrein van economische 
ontwikkelingstheorieën waar geïnduceerde technische vooruitgang centraal staat. 
Relevant voor ons onderwerp is daarbij met name de agrarische ontwikkelingstheorie 
van Hayami en Ruttan (1971). Zij stellen dat technische ontwikkeling zich richt op 
vervanging van diè productiefactoren die relatief schaars zijn. Dat betekent dat in regio's 
waar arbeid schaars is de technische ontwikkeling zich richt op arbeidsbesparende 
technieken (mechanisatie) en daar waar grond schaars is zal grond vooral beter benut 
gaan worden (chemisch-biologische ontwikkelingen (Rutten, 1989)). Een en hetzelfde 
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product kan zodoende in verschillende gebieden op heel verschillende wijzen 
concurrerend voortgebracht worden. De mate waarin een regio technische verbeteringen 
door kan voeren - op basis van informatie, human resources', economische en politieke 
stabiliteit - is dan bepalend voor de concurrentiekracht van de regio. Als vervolgens 
schaalvoordelen voor verdere productiviteitsstijging en kostprijsverlaging zorgdragen 
(Dixon en Thirlwall), kunnen sterk verschillende ontwikkelingsniveaus en -patronen 
ontstaan. 

De aanpak van Kaldor vertoont ook overeenkomsten met de theorie van de 
cumulatieve causatie, zoals ontwikkeld door Myrdal (1957). Het mechanisme dat 
technische ontwikkeling tot stand brengt verschilt echter. Waar de hiervoor genoemde 
auteurs de schaarsteverhoudingen van productiefactoren als drijfveer achter technische 
vernieuwing en productiviteitsverhoging zien, stelt Myrdal de doorgaande groei 
afhankelijk van de stijging van de inkomens, die leiden tot hogere belastingopbrengsten 
en daarmee tot de mogelijkheid extra te investeren in infrastructuur. De regio wordt 
daarmee, vanwege lagere productiekosten, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
nieuwe industrieën, waarmee het voorgaande proces versterkt wordt. Een vergelijkbare 
beweging ontstaat in de zienswijze van Myrdal via de toenemende politieke invloed van 
groeiende regio's. Die politieke invloed biedt mogelijkheden een toenemend deel van de 
nationale overheidsbestedingen naar de betreffende regio's toe te sluizen. In de 
redenering van Myrdal gaat het in feite om het bestaan van externe schaalvoordelen in 
één of andere vorm. 

4.3.3 De moderne handelstheorie 

In de moderne handelstheorie gaat het vooral om de karakteristieken van de betrokken 
producten, alsmede interne en externe schaalvoordelen. De marktvorm is onvolkomen 
concurrentie, veelal oligopolie. Als interne schaalvoordelen belangrijk zijn, verschuift de 
nadruk van de internationale handel van inter-industrie naar intra-industrie. Dat laatste 
houdt in dat één en dezelfde sector in verschillende landen kan voorkomen, waarbij in 
elk land een vergelijkbaar, maar niet identiek, product gemaakt wordt. Landen handelen 
over en weer in deze productvariëteiten. Het gevolg is dat, op het niveau van sectoren, 
marktintegratie niet hoeft te leiden tot ruimtelijke concentratie van de productie. Op het 
niveau van de variëteiten zal dat wel het geval zijn. Voor landbouwproducten, die meer 
dan producten van sommige andere sectoren een homogeen karakter hebben, terwijl 
interne schaalvoordelen vaak maar een beperkte rol spelen, gaat deze benadering niet 
zonder meer op. Dat wordt anders als de toeleverende en verwerkende industrie in de 
beschouwing betrokken worden. In die industrieën kunnen interne schaalvoordelen wel 
een voorname rol spelen. Via externe schaalvoordelen kan de locatie van de productie 
van agrarische producten dan beïnvloed worden via de vorming van geografische 
agribusinesscomplexen (par. 4.2.2), waarbij soms de nabijheid van afzetgebieden, maar 
vaak de aanwezigheid van grondstoffen, bepalend is voor de locatie. 

Externe schaalvoordelen spelen een voorname rol in de uitwerking van de 
handelstheorie zoals op gang gebracht door Paul Krugman. Krugman gebruikt regionaal-
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economische noties voor het opbouwen van een locatietheorie (zie bijvoorbeeld 
Krugman, 1991). Uitgangspunten van deze theorie zijn schaalvoordelen, transportkosten, 
en onvolledige mededinging als marktvorm. Ze past daarmee in de hiervoor beschreven 
neo-Keynesiaanse lijn. De schaalvoordelen uiten zich in positieve agglomeratie-effecten, 
met transportkosten als rem. In de operationalisatie van zijn theorie zijn alle bedrijven 
even groot en produceren ze variëteiten van het consumentenproduct. Tussen die 
variëteiten is aan de vraagzijde substitutie mogelijk. Consumenten migreren naar de 
plaats met de grootste diversiteit in het aanbod, bedrijven gaan naar die plaats vanwege 
de grotere vraag. De beweging wordt geremd door transportkosten. Om consumenten die 
niet kunnen verhuizen, vanwege de locatie-gebondenheid van hun activiteit, van consu
mentenproducten te voorzien, kan het aantrekkelijk zijn een andere bedrijfslocatie te 
kiezen dan de centrale. De omvang van de transportkosten is dan bepalend voor het 
antwoord op de vraag of regionale concentratie plaatsvindt, of dat juist een egalitaire 
productiestructuur ontstaat. Schaalvoordelen komen in dit type model niet tot uiting via 
grotere bedrijven, maar via het feit dat consumenten een positief nut ontlenen aan de be
schikbaarheid van meer variëteiten. Consumenten hebben daarmee een prikkel tot 
verhuizen naar de plaats waar veel bedrijven zitten, aldus de marktvraag ter plaatse 
vergrotend. Met de theorie valt, op dezelfde wijze als bij de voorgaande theorieën, na te 
gaan wat het effect van integratie van gebieden zal zijn. Het weghalen van barrières leidt 
tot grotere marktgebieden en zal in principe leiden tot toenemende ruimtelijke 
concentratie van economische activiteiten, omdat integratie te interpreteren is als een 
verlaging van transportkosten over grenzen heen. 

Een probleem bij deze op zichzelf aantrekkelijke theorie is dat juist landbouwers en 
landbouwproducten op een nogal merkwaardige manier opgenomen zijn. Uitgangspunt 
bij Krugman is dat de boerenbevolking gelijkelijk gespreid is over de totale ruimte, dat 
ze tegen gegeven kosten produceert (dus geen schaalvoordelen in die sector), en dat de 
transportkosten van landbouwproducten nul zijn. Het verwijderen van barrières heeft 
daarmee geen invloed op de locatie van boeren en landbouwproducten. De vooronder
stellingen over de landbouwsector zijn dus weinig realistisch. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de aanname dat er geen transportkosten bestaan voor landbouwproducten. Het 
model wordt echter niet fundamenteel anders als verondersteld wordt dat er wel degelijk 
kosten verbonden zijn aan het transporteren van landbouwproducten (zie bijvoorbeeld 
Fujita and Krugman, 1995, p. 509 e.V.). 

Ook de aanname dat de omvang van de boerenbevolking, de grondproductiviteit en 
dus dat de man-landverhouding50 constant zijn, is simplistisch. In de praktijk kan door 
veranderende schaarste-verhoudingen tussen productiefactoren de grondproductiviteit 
veranderen. De veranderende schaarste-verhoudingen kunnen veroorzaakt worden door 
een overgang van agrarisch werkenden naar de industrie, of door het ontstaan van niet-
agrarische vraag naar landbouwgrond. De sterk vereenvoudigende uitgangspunten zijn te 
ondervangen door landbouwproducten en -productie meer te behandelen als variëteiten 

50 De term "man" kan hier zowel op mannen als vrouwen slaan. "Mens-landverhouding" is 
wellicht juister, maar niet gebruikelijk. 
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van industrieproducten. Het model verliest dan echter de tegenkracht tegen volledige 
concentratie. Die wordt immers gevormd door de grondgebonden boerenbevolking die 
met industrieproducten bediend moet worden. 

Los van de rigide behandeling van de landbouw is het weinig overtuigend als een in 
de praktijk van de geïndustrialiseerde wereld kleine bevolkingsgroep er voor zorgt dat er 
geen volledige, of zelfs helemaal geen concentratie van economische activiteiten 
plaatsvindt. Dat Krugman en zijn navolgers met "agriculture" in feite iedereen bedoelen 
die op het platteland zit en niet kan emigreren naar een concentratiegebied, lost dat 
probleem niet echt op. Ook landbouw, visserij, mijnbouw en toerisme samen zijn vaak 
niet van een zodanige omvang dat daarmee een model gestuurd zou moeten kunnen 
worden. 

De weinig realistische aanname van een grondgebonden bevolkingsgroep van vaste 
omvang, zonder dynamiek in productie of locatie, kan aangepast worden door een 
grondmarkt in het model te introduceren. Dit wordt onder meer uitgewerkt door Fujita 
and Krugman (1995) en door Goffette-Nagot en Schmitt (1997). In het model van Fujita 
en Krugman kan de verhouding tussen het aantal werkenden in de landbouw en dat in de 
industrie variëren doordat de consumptie van landbouwproducten, bij een overigens 
gegeven aandeel van de bestedingen aan landbouwproducten in het totale budget, 
afhankelijk is van de prijs van die producten. De prijs van landbouwproducten is 
afhankelijk van de transportafstand van die producten. De weinig realistische vaste man-
landverhouding van het oorspronkelijke model wordt intact gelaten. De overgang van 
werkenden uit de landbouw naar de industrie of omgekeerd vertaalt zich daarmee in een 
inkrimping of uitbreiding van de oppervlakte grond die bij de landbouw in gebruik is. 
Hoewel fraaier en flexibeler gemodelleerd, op dit punt wijkt het model niet af van het 
aloude grondgebruiksmodel van Von Thünen. 

Het model geeft geen directe aanwijzingen over de mate van ruimtelijke concentratie van 
de landbouwproducten: de productie per hectare is exogeen gegeven. Er vallen niettemin 
enkele conclusies uit het model te trekken, als we het verschuiven van de "frontier" van 
het landbouwkundig gebruik in de richting van de centrale plaats opvatten als een 
aanwijzing voor toenemende concentratie. Introductie van arbeidsbesparende techniek in 
de landbouw zorgt ervoor dat er minder boeren nodig zijn. Een deel van de 
boerenbevolking verschuift naar de industrie en migreert naar de stad, waar ze 
additionele vraag naar landbouwproducten uitoefenen. De additionele vraag leidt ertoe 
dat de oppervlakte landbouwgrond toeneemt (Fujita and Krugman, 1995, p. 519), 
waarmee de "rent" van de al in gebruik zijnde landbouwgrond hoger wordt (de 
bidrentcurve verschuift naar boven). Die "rent" is een aanwijzing voor verscherpte 
concurrentie op de grondmarkt in de gebieden die relatief dichtbij de stad liggen. Te 
verwachten is (vgl. Hayami and Ruttan, 1971) dat daarmee de grondproductiviteit toe zal 
nemen, waarmee een tendens tot concentratie van landbouwproductie ontstaat. In het 
model van Fujita en Krugman komt de rent terecht bij de grondeigenaar, die tegen de 
lokale loonvoet arbeid inhuurt. In de praktijk komen pachters en eigenaar/gebruikers 
naast elkaar voor. In veel West-Europese landen in een verhouding van een op twee, in 
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Frankrijk en België voert pacht de boventoon. Eigenaar/gebruikers verwerven dan een 
hoger inkomen dan pachters. Een ruimtelijk ongelijke verdeling van de categorie eige
naar/gebruiker kan dan in sommige gebieden tot een per eenheid grond hoger inkomen 
uit landbouw leiden, met consequenties voor de investeringsmogelijkheden in de 
landbouw. 

Goffette-Nagot en Schmitt (1997) gaan nader in op de mogelijkheid de grondmarkt 
onder te brengen in het Krugman-model. Zij stellen voor het locatiegedrag van 
individuen gescheiden van dat van bedrijven te analyseren. Waar transportkosten 
deglomererend werken voor bedrijven, functioneren de kosten van pendel agglome-
rerend voor personen. Op basis van concurrentie om grond tussen bedrijven, bewoners 
en landbouw ontstaat voor personen een deglomererende kracht uit de agglomeratie naar 
de periferie. Goffette-Nagot en Schmitt formaliseren deze benadering overigens niet. De 
meest voor de hand liggende aanpak loopt via het opnemen van consumptie van grond in 
de nutsfunctie, op een wijze vergelijkbaar met de positie van landbouwproducten in het 
model van Fujita en Krugman . Empirisch onderzoek van Goffette-Nagot en Schmitt 
laat zien dat in een aantal Franse regio's het verloop van de bevolkingsdichtheid vanuit 
het stadscentrum niet degressief dalend is, maar dat, althans bij grotere steden, in het 
peri-urbane gebied een tweede bevolkingsconcentratie bestaat. Het aantrekkelijke van 
deze benadering is dat niet alleen de grondgebonden boerenbevolking de tegenkracht is 
voor concentratie van bedrijven (die vormt immers maar een klein deel van de totale 
bevolking), maar dat ook burgers die op het platteland wonen, daaraan bijdragen. 
Concurrentie tussen landbouw en andere activiteiten in de nabijheid van agglomeraties 
leidt tot grondprijsstijging voor de landbouw. Verwacht mag worden dat zulks, voor de 
grondgebonden producties, leidt tot veranderende man-landverhoudingen, toenemende 
grondproductiviteit en derhalve tot een tendens tot ruimtelijke concentratie van de 
landbouwproductie. 

Een belangrijke vraag is of het model van Fujita en Krugman, en de amendementen 
daarop, aanwijzingen geeft voor ruimtelijke concentratie van de agrarische productie en 
het grondgebruik bij economische integratie. Omdat uit die modellen een concentratie af 
te leiden is van agrarische activiteiten met een hoge toegevoegde waarde nabij stedelijke 
gebieden, is de eigenlijke vraag of er een versterkte stedelijke concentratie uit voortkomt. 
Voorop gesteld moet worden dat realistische toepassingen van de benadering van Fujita 
en Krugman vooreerst nog ontbreken. 

Als we het wegnemen van barrières beschouwen als een daling van transportkosten, 
dan mag in het algemeen een toenemende stedelijke concentratie verwacht worden. Bij 
grillig verlopende landsgrenzen, of in een startsituatie met landen van ongelijke grootte, 
is een algemeen antwoord echter niet te geven. De verandering van marktgebieden door 

51 Een vergelijkbare aanpak wordt gevolgd in Fan, Treyz en Treyz (1998). In die publicatie 
wordt het model wel geformaliseerd, maar in de toepassing zijn de gehanteerde uitgangspunten 
zeer rigide. De uitkomsten van dat onderzoek geven op dit moment geen aanwijzingen over de 
ruimtelijke structuur van de landbouw in de "echte" wereld. 
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het wegnemen van barrières kan er toe leiden dat bestaande stedelijke concentraties 
groeien doordat ook gebieden over de grens tot het betreffende marktgebied gaan 
behoren. Het omgekeerde is echter ook mogelijk, namelijk dat gebieden binnen de grens 
tot het marktgebied van een buitenlandse stedelijke concentratie gaan behoren. Omdat de 
uitkomst over de mate van stedelijke concentratie niet eenduidig is, en omdat de relatie 
tussen stedelijke concentratie en de verdeling van de agrarische productie met veel 
vragen omgeven is, is een heldere conclusie niet te trekken. 

4.3.4 De man-landverhouding en technische ontwikkeling 

De hoeveelheid arbeid in de landbouw in een regio kan veranderen door interregionale 
migratie, maar ook door intersectorale mobiliteit. De drijvende kracht hier achter is een 
verschil in factorbeloningen tussen sectoren. In regio's waar de kosten van een overstap 
van arbeid van de landbouwsector naar de niet-landbouwsector relatief laag zijn, bijvoor
beeld dichtbij de industriële concentratiegebieden, kan dan de hoeveelheid arbeid in de 
landbouw aanzienlijk afnemen. Bij een gegeven omvang van het areaal landbouwgrond 
zal in dergelijke regio's de hoeveelheid arbeid per eenheid grond relatief snel dalen. Dit 
impliceert dat zelfs bij regionaal immobiele productiefactoren de hoeveelheid van de 
andere productiefactoren die in een sector ingezet wordt, meer in het bijzonder de 
hoeveelheid arbeid, variabel is. 

In dit kader speelt de toedeling van de "rent" echter weer een rol. In het model van 
Fujita en Krugman is de "rent" van grond afhankelijk van de afstand tot de markt. Voor 
eigenaar/gebruikers betekent dit dat het surplus-inkomen ook van die afstand afhangt. De 
investeringsmogelijkheden, bij een overal gelijk aandeel eigenaar/gebruikers, zijn dan 
dicht bij de markt het grootst. Dat wijst in de richting van concentratie van 
landbouwproductie dichtbij stedelijke gebieden. Bij een gelijkblijvende vraag naar 
landbouwproducten kan daardoor de landbouwproductie in de richting van het stedelijk 
gebied opschuiven: aan de marge komt grond braak te liggen. 

Een tweede aspect is dat in de nabijheid van stedelijke gebieden de concurrentie om 
grond met de niet-agrarische sector leidt tot afname van het agrarisch areaal en tot een 
hogere grondprijs. Grond wordt dan ten opzichte van arbeid relatief duurder. 

Een ten opzichte van de prijs van arbeid stijgende grondprijs leidt theoretisch tot een 
technische ontwikkeling met als richting dat de schaarse grond vervangen wordt door 
andere productiemiddelen (Hayami and Ruttan, 1971). De voor de hand liggende wijze 
van vervanging van arbeid is mechanisatie, de meest voorkomende wijze van vervanging 
van grond is biologisch-chemische ontwikkeling (De Janvry, zoals geciteerd in Rutten, 
1989). In de situatie van een relatieve prijsstijging van grond is de consequentie dat de 
productie per hectare in de nabijheid van industriële concentratiegebieden meer gaat 
toenemen dan in verder weg gelegen gebieden. Of dat vervolgens resulteert in een 
tendens tot regionale concentratie van de landbouwproductie in de buurt van de 
stedelijke gebieden is afhankelijk van eventuele veranderingen in de verdeling van de 
hectares over de regio's. Daarbij is het duidelijk dat verscherpte concurrentie om grond in 
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de nabijheid van stedelijke gebieden op zichzelf tot een relatieve afname van het 
agrarisch areaal in die gebieden moet leiden. Of dat de concentratietendens tegen kan 
gaan is niet zonder meer uit te maken, maar is in de praktijk twijfelachtig, gegeven de 
grote verschillen en veranderingen in grondproductiviteit en het doorgaans toch beperkte 
ruimtebeslag van stedelijke activiteiten. 
Het is daarom te verwachten dat het relatief duurder worden van grond zich uit in een 
relatief snel oplopen van de (fysieke) grondproductiviteit. Dat wijst in de richting van 
ruimtelijke concentratie van landbouwproductie. 

4.4 De landbouw als krimpsector 

Naast, en misschien verbonden met de economische integratie in de EU, is een 
aanzienlijke economische groei opgetreden. De vraag is of die economische groei in 
theoretische zin consequenties gehad kan hebben voor de ruimtelijke verdeling van de 
landbouwproductie. 

Economische groei plaatst de landbouwsector over het algemeen in een positie van 
relatieve krimp. Vergeleken met de vraag naar industriële producten en diensten neemt 
de vraag naar landbouwproducten, bij een stijgend inkomen per hoofd in de economie als 
geheel, relatief minder toe. Bij een productiviteitsontwikkeling in de landbouw die niet 
wezenlijk afwijkt van die in de economie als geheel daalt daardoor het aandeel van de 
landbouw in de totale toegevoegde waarde. De in de landbouw in te zetten hoeveelheid 
productiefactoren blijft daardoor achter bij die in andere sectoren. Oftewel, de landbouw 
krimpt in vergelijking met andere sectoren. 

Bij economische groei stijgt dus niet slechts de productie of het inkomen per inwoner, 
maar verandert ook de sectorstractuur van een economie. In de na-oorlogse periode is 
grootschalig empirisch onderzoek op gang gekomen naar het meten van lange termijn 
productiviteits-, werkgelegenheids- en inkomensontwikkeling. Clark, Kuznets, 
Maddison, Abramovitz, Kendrick en Salter zijn namen die met dit type onderzoek 
verbonden zijn (zie Van der Meer, 1983, p. 17 e.V.). Van der Meer constateert dat het 
bruto-sectoraal product van de landbouw in de meeste westerse landen in een periode 
van anderhalve eeuw verdubbeld is (op.cit., p. 22, 40). Deze toename is kleiner dan die 
in de industrie en in de dienstensector. De industriële productie vertwintigvoudigde 
ongeveer in diezelfde periode, de dienstensector vertienvoudigde. Het resultaat is dat het 
belang van de landbouwsector - in termen van productie en werkgelegenheid - sterk 
achtergebleven is bij andere sectoren. In het bruto-binnenlands product heeft de 
landbouw in de meeste ontwikkelde landen momenteel nog een aandeel van enkele 
procenten, bij een aandeel van een derde ruim een eeuw geleden. Het aandeel in de 
werkgelegenheid is wat groter, maar komt op het niveau van lidstaten doorgaans niet 
boven de 10% en vaak zelfs niet boven de 5%. Dit wordt geïllustreerd in tabel 4.1, welke 
een overzicht geeft van de ontwikkeling van het aandeel van de landbouwsector in de 
bruto toegevoegde waarde van de EU-15 in enkele jaren. 
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Tabel 4.1 Aandeel van landbouw, bosbouw en visserij in de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten in de lidstaten van de EU-15 tussen 1957 en 1993. 

1957 1965 1970 1980" 1990" 1993" 

België 7,2 6,3 4,4 2,35) 2,0 1,7 

Denemarken 20,3 11,3 7,9 5,43,5) 4,73) 3,6 

BR Duitsland 8,4a 5,3 3,8 2,f 1,6 1,1 
Griekenland 27,9 20,3 17,83)5> 15,73' 13,7 

Spanje 20,8 13,3 7,44) 4,8 3,8 

Frankrijk 15,6 8,8 6,6 4,0 3,7 2,4 

Ierland 26,0 17,8 10,33) 8,6 7,76) 

Italië 21,2 13,4 10,3 5,85) 3,4 3,0 

Luxemburg 9,0 7,1 4,9 1,7 2,1 1,56' 

Nederland 10,9 8,3 6,2 3,84) 4,7 3,3 

Oostenrijk 9,2 4,6 3,3 2,5 

Portugal 20,7 17,3 8,25) 6,3 5,16) 

Finland . 19,0 8,9 6,0 5,0 

Zweden 3,5 2,8 2,9 

Ver. Koninkrijk 4,4 3,4 3,1 2,04) 1,2 1,6 

1) Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. 
2) Excl. Saarland. 
3) Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
4)1979. 
5) 1981. 
6) 1992. 

Bron: Eurostat, Basisstatistieken van 15 Europese landen/de Gemeenschap/de Europese Unie. 
Luxemburg, div. jaren, en Eurostat, Landbouwstatistisch Jaarboek. Luxemburg, div. 
jaren. 

De krimp van de landbouwsector komt primair tot stand via economische prikkels, en het 
proces wordt door betrokkenen boeren en overheden als pijnlijk ervaren. Het in de EU 
gevoerde landbouwbeleid, in het bijzonder het lang uitblijven van hervormingen, is in 
belangrijke bepaald door deze situatie. 

De achteruitgang van het aandeel van de landbouwsector is niet het gevolg van een 
achterblijvende sectorale productiviteitsontwikkeling. Over de zeer lange periode van 
anderhalve eeuw blijkt de arbeidsproductiviteit in de landbouw zich nagenoeg even snel 
ontwikkeld te hebben als die in de industrie. De ontwikkeling in de dienstensector is hier 
zeer bij achtergebleven (Van der Meer, 1983, p. 45). 
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De ontwikkeling van aanbod van en vraag naar producten van de verschillende 
sectoren bepaalt de prijsontwikkeling van de producten en daarmee de ruilvoet tussen de 
sectoren. Van der Meer (1983, p. 26, 48) stelt vast dat de ruilvoet van de landbouw ten 
opzichte van de diensten over een lange periode gedurig verslechterd is. Ten opzichte 
van de industrie is de laatste decennia eveneens sprake van een verslechtering, na een 
voorafgaande verbetering. Uitzonderingen vormen het Verenigd Koninkrijk, waar de 
verslechtering eerder begon, en Japan, waar na de oorlog een snelle verbetering 
plaatsvond. Het resultaat over een lange reeks van jaren van de gezamenlijke 
ontwikkeling van arbeidsproductiviteit en ruilvoet is een relatief inkomen per werkende 
in de landbouw dat laag is vergeleken met andere sectoren. Onder relatief inkomen 
verstaan we hier het sectorale aandeel in de productie (toegevoegde waarde) in 
verhouding tot het sectorale aandeel in de werkgelegenheid52. Opvallend bij dit cijfer is 
dat er gedurende een lange periode (1830-1950) nauwelijks sprake is van een 
trendmatige ontwikkeling (Van der Meer, 1983, p. 50), terwijl in de laatste decennia 
veelal sprake is van een daling (zie hierna). Dit lijkt onder meer te maken te hebben met 
de toegenomen arbeidsproductiviteit in periode vanaf 1950. 

Hetzelfde beeld van een laag relatief inkomen in de landbouw, met maar weinig 
variatie in de tijd, is af te lezen uit cijfermateriaal uit Meester en Strijker (1985, p. 48). 
Daar wordt geconstateerd dat het niveau van het relatief inkomen tussen de lidstaten van 
de EU nogal verschilt, maar dat de variatie in de tijd erg klein is. Uit meer recente 
gegevens (tabel 4.2) blijkt dat het relatief inkomen tussen 1985 en 1995 aanzienlijk 
gedaald is. Dat er aanzienlijke verschillen tussen lidstaten gevonden worden in de mate 
van inkomensdispariteit (het verschil tussen het relatief inkomen per werkende in de 
landbouw, respectievelijk in de rest van de economie) is voor een deel toe te rekenen aan 
regionale verschillen in agrarische specialisatie. In het noordelijke deel van de EU blijkt 
de specialisatie in bedrijfstypen met lage inkomens een belangrijke verklaring voor 
inkomensverschillen tussen "normale" en de "berg- en probleenï'-gebieden (Terluin et 
al., 1994, pp. 89 e.V.). Ook binnen lidstaten, tussen regio's, blijken grote verschillen in 
relatief inkomen van de landbouw voor te komen (Meester en Strijker, 1985, p. 49). 

De verhouding tussen de toegevoegde waarde per hoofd in de landbouw en in de 
economie als geheel is een zeer ruwe indicator voor inkomensdispariteit, vanwege 
allerlei definitie-problemen. Consistente gegevens over een langere periode voor meer 
nauwkeurige indicatoren ontbreken echter. 

In tabel 4.2 speelt één definitieprobleem een specifieke rol: agrarische beroeps
bevolking is hier ruim bemeten, omdat de werkenden in de visserij en de bosbouw ook 
geteld zijn, terwijl de toegevoegde waarde slechts op de landbouwsector betrekking 

52 Relatief inkomen heeft dus geen betrekking op inkomen, maar op toegevoegde waarde, en 
is daarmee een enigszins misleidende term. 

53 Bedrijfstypen die in normale gebieden (dus buiten de berg- en probleemgebieden) tot een 
relatief laag inkomen per werkende leiden, blijken in de berg- en probleemgebieden sterk 
oververtegenwoordigd te zijn. 
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heeft. Voor vergelijkingen in de tijd heeft dat waarschijnlijk niet zo'n grote invloed, maar 
bij vergelijkingen tussen landen wel. Dat geldt in het bijzonder voor landen waar 
bosbouw en visserij een belangrijke rol spelen. Dat verklaart waarschijnlijk de op het 
oog uiterst ongunstige positie van landen als Zweden en Finland, en ten dele ook 
Duitsland, landen waar bosbouw, in vergelijking met de landbouw, een niet onbelang
rijke activiteit is. 

Tabel 4.2 Bruto Toegevoegde Waarde per hoofd van de agrarische beroepsbevolking in 
procenten van het Bruto Intern Product per hoofd van de totale beroepsbevol
king in de lidstaten, 1975,1985,1995 

BLEU DK BRD GR SP FR IRL 

1975 

1985 

1995 

75 

73 

45 

56 

55 

59 

34 

28 

24 

36 

36 

43 

32 

43 

41 

41 

63 

53 

43 

IT NL oos POR FIN ZWE UK 

1975 

1985 

1995 

54 

31 

36 

67 

73 

78 15 17 14 13 

93 

58 

48 

Berekend uit: Europese Commissie, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap / in de 
Europese Unie. Brussel/Luxemburg, div. jaren. 

Er zijn nog enkele andere definitie-problemen verbonden met het hier gepresenteerde 
relatief inkomen. Zo maken compenserende inkomenstoeslagen geen deel uit van de 
toegevoegde waarde. Compenserende inkomenstoeslagen zijn geen onderdeel van de 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen, en omdat ze tot op heden in de statistische 
registratie niet als product- of productiemiddel-gebonden beschouwd worden, zijn ze ook 
geen onderdeel van de toegevoegde waarde tegen factorkosten. De consequentie is dat 
als prijsondersteuning vervangen wordt door inkomenstoeslagen, de toegevoegde waarde 
daalt. Met de geleidelijke overgang van prijsondersteuning naar directe toeslagen wordt 
het belang van dit aspect groter. Het betekent ook dat landen waar premies voor berg- en 
probleemgebieden, of premies voor zoogkoeien en ooien een belangrijk 
inkomensbestanddeel vormen, op basis van deze maatstaf lager scoren dan hun inko
menspositie rechtvaardigt. Het betreft vooral Luxemburg, Ierland, Duitsland en 
Frankrijk. Daarnaast leidt part-time landbouw tot overschatting van de hoeveelheid 
aangewende arbeid, en daarmee tot onderschatting van het relatief inkomen. Daar staat 
tegenover dat ook de inzet van andere primaire productiefactoren dan arbeid (kapitaal en 
grond) bijdraagt aan de toegevoegde waardevorming. Verschil in de verhouding tussen 
de inzet van arbeid enerzijds en die van kapitaal en grond anderzijds leidt dan tot een 
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verschillende omvang van het relatief inkomen. 
De waargenomen verschillen tussen het relatief inkomen van de landbouw en dat van 

de industrie- en dienstensector zijn echter zodanig groot en structureel dat deze wellicht 
niet alleen op definitie- en meetproblemen terug te leiden zijn. 

Het beeld van achterblijvende inkomensontwikkeling is op het eerste gezicht niet terug te 
vinden in de besteedbare inkomens van boerengezinnen (zie Hill en Cook, 1996, voor 
een overzicht). Dat besteedbare inkomen is in veel lidstaten hoger dan het gemiddelde 
voor alle huishoudens. In het zogenaamde rapport Buckwell55 wordt dit gegeven gebruikt 
om eenvoudig vast te stellen dat inkomensondersteuning niet meer centraal hoeft te staan 
in het EU-landbouwbeleid. 

Nadere beschouwing van het gezinsinkomen leert dat slechts ongeveer de helft van 
het inkomen uit agrarische activiteiten komt. Dat agrarische deel van het inkomen 
ontstaat niet alleen door middel van gezinsarbeid, maar is ook een beloning voor ingezet 
eigen kapitaal. Dat duidt dus wel degelijk op een gemiddeld relatief lage beloning. 

Uit inkomensgegevens uit het FADN56 blijkt dat de lage beloning per arbeidsjaareen-
heid (AJE) vooral te vinden is bij de kleinere bedrijven. Bij een gemiddelde 
bedrijfstoegevoegde waarde per AJE van 14.000 ECU in 1993/94 in de EU-12 is de 
toegevoegde waarde per AJE voor kleine bedrijven (< 8 EGE) 1300 ECU en voor 
middelgrote bedrijven (8-16 EGE) 4700 ECU. Dit terwijl grote bedrijven (40-100 EGE) 
op 23.500 ECU zitten en zeer grote bedrijven op 31.400 ECU57. De lage inkomens op 
kleinere bedrijven hebben te maken met verborgen werkloosheid en met 
schaalproblemen. Larsen en Hansen (1994, p. 171) constateren dat kleine bedrijven een 
aanzienlijk ongunstiger kosten-opbrengsten verhouding hebben. Ze kenschetsen dat als 
een effect van "economies of size". 

De toegevoegde waarde per werkende die met landbouw-activiteiten verdiend wordt is 
dus gemiddeld genomen laag en verschilt van land tot land en van regio tot regio, terwijl 
het gemiddeld gezinsinkomen van boerengezinnen paritair of boven-paritair is. 

54 Omdat toegevoegde waarde verdeeld moet worden tussen de betrokken productiefactoren, 
en omdat op gezinsbedrijven het grootste deel van de productiefactoren in één hand verenigd is, 
zal juist in de landbouw het verschil tussen toegevoegde waarde en besteedbaar inkomen per 
werkende klein zijn. Althans in vergelijking met sectoren waar arbeid, kapitaal, grond en 
ondernemersschap niet eigendom zijn van één en hetzelfde gezin. 

55 Towards a common agricultural and rural policy for Europe. Gepubliceerd in European 
Economy, Reports and Studies, No. 5,1997. 

56 Farm Accountancy Data Network. In het Nederlands ILB: Informatienet inzake landbouw
bedrijfsboekhoudingen. 

57 Europese Commissie, De toestand van de landbouw in de Europese Unie, Verslag 1995. 
Brussel/Luxemburg, 1996, p. T70. 

69 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

Het eerste element is deels terug te voeren op de inkomensdruk die nodig is om de 
hoeveelheid arbeid in de sector aan de gestegen arbeidsproductiviteit, bij bescheiden 
afzetgroei, aan te passen. Bij een hoger relatief inkomen blijft meer arbeid in de sector 
werkzaam, waarmee de productie hoger wordt dan de markt kan dragen. Bij een grote 
intersectorale mobiliteit kan de inkomensdruk bescheiden zijn, bij een lage mobiliteit zal 
de druk groter moeten zijn om het gewenste resultaat te bereiken. 

De geneigdheid bij werkenden in de landbouw om die sector te verruilen voor een 
andere sector, is van meerdere factoren afhankelijk. In de eerste plaats is dat de bedrijfs
vorm. Naarmate gezinsarbeid meer centraal in de productie staat, vergt afvloeiing van 
arbeid een grotere druk. Boerenarbeiders zullen hun baan verliezen als de loonkosten te 
hoog worden in vergelijking met de opbrengsten. Omgekeerd zullen zij een beter 
betaalde baan kunnen aanvaarden zonder overwegingen omtrent meewerkende 
gezinsleden, geïnvesteerd kapitaal of zelfs historische binding aan een bedrijf. Voor 
gezinsarbeid gelden deze overwegingen wel. In het bijzonder speelt de vraag of 
alternatieve inzet van de productiefactoren in eigendom, van gezinsarbeid tot 
geïnvesteerd kapitaal en grond wel meer oplevert dan voortzetting van het 
landbouwbedrijf. Een specifiek probleem is dat de restwaarde van investeringen in de 
landbouw veelal laag is en sterk afwijkt van de aanschafwaarde (een groot verschil 
tussen "acquisition costs" and "salvage value", Johnson en Quance, 1972). De afweging 
van blijven of vertrekken wordt nog wat moeilijker als de onzekerheid over toekomstige 
beloning in de beschouwing betrokken wordt. Veel gezinsarbeid, veel niet-courante 
investeringen, grote onzekerheid over werkgelegenheid en beloning buiten de landbouw 
zullen een grotere inkomensdruk vergen voordat het landbouwbedrijf beëindigd wordt. 
De bedrijfsvorm leidt er toe dat een adequaat beslissingsmoment om te overwegen de 
landbouwsector te verlaten bij de generatiewisseling ligt. Een factor die van invloed kan 
zijn op het verlaten van de landbouwsector is de mate van flexibiliteit van de 
betrokkenen. Aan de ene kant zal een flexibele opstelling het besluit de sector te 
verruilen voor een andere bespoedigen. Waarschijnlijk valt dit aspect veelal weg 
tegenover het eerder genoemde probleem van de lage 'salvage value'. Aan de andere kant 
kan flexibiliteit leiden tot het relatief gemakkelijk overschakelen op nieuwe productie
richtingen, productiewijzen of markten, of op pluri-activiteit waarmee inkomensdruk 
ontlopen wordt en een overstap naar een andere sector minder snel noodzakelijk is, of op 
weinig zichtbare wijze reeds gemaakt wordt (zie b.v. Bryden et al., 1992). Deze laatstge
noemde vorm van flexibiliteit komt waarschijnlijk meer voor in "moderne gebieden", 
dus wellicht vooral nabij stedelijke gebieden. 

De mate van overgang van de landbouw naar andere sectoren kan ook te maken 
hebben de beschikbaarheid van alternatieve inkomensbronnen buiten de landbouw. 
Naarmate alternatieve inkomensbronnen minder voorhanden zijn is de benodigde 
"spanning" om toch arbeid naar andere sectoren over te laten gaan, groter (Meester en 
Strijker, 1985, p. 45). Gebieden met een relatief kleine en weinig groeiende niet-
agrarische sector zullen daarbij een grote spanning te zien geven. Gebieden met volop 
alternatieve werkgelegenheid en met hergebruiksmogelijkheden voor agrarische 
kapitaalgoederen, zoals gebieden dichtbij stedelijke concentraties, zullen aan een veel 
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kleiner inkomensverschil tussen landbouw en niet-landbouw genoeg hebben om 
voldoende sectormobiliteit te bereiken. Als via pendel een inkomen buiten de landbouw 
te behalen is, dan zal daar sneller voor gekozen worden dan wanneer verhuisd moet 
worden naar een heel ander gebied. 

Het niveau van het relatieve inkomen heeft regionale gevolgen. Als de landbouwsector 
een lagere toegevoegde waarde per werkende heeft dan andere sectoren dan zullen 
regio's met een groot aandeel landbouw in hun productiestructuur te kampen hebben met 
een naar verhouding laag regionaal product. In de tweede plaats zullen regio's met veel 
mogelijkheden voor werkgelegenheid buiten de landbouw, ook als ze een grote 
landbouwsector hebben, een naar verhouding kleine inkomensachterstand van de 
landbouw op andere sectoren hebben. 

De beschikbaarheid van alternatieve werkgelegenheid, of de mogelijkheden voor 
alternatieve aanwending van kapitaal zal kunnen leiden tot een snelle afvloei van arbeid 
uit de landbouw. De hoeveelheid arbeid per eenheid landbouwgrond kan hierdoor kleiner 
worden. Zoals hiervoor al opgemerkt, is het zeer de vraag of die tendens daadwerkelijk 
optreedt, omdat de stijging van grondprijzen nabij stedelijke gebieden juist kan leiden tot 
intensivering van de landbouwproductie. Dat kan door vergroting van de productie per 
hectare, maar ook door een overstap naar producties met een hoge toegevoegde waarde 
per eenheid landbouwgrond. Het beeld dat dan ontstaat is een verschuiving van 
laagwaardige producties naar de meer perifere gebieden, en het ontstaan van meer 
hoogwaardige teelten nabij stedelijke gebieden. Dit is in feite de uitkomst van het model 
van Von Thünen, maar dan niet primair gestuurd door verschillen in transportkosten van 
eindproducten, maar door verschillen in transferkosten voor de factor arbeid en voor 
kapitaal in de vorm van bijvoorbeeld gebouwen. Praktisch leidt dit tot een concentratie 
van teelten met een hoge toegevoegde waarde per eenheid grond (zoals 
tuinbouwgewassen en intensieve veehouderij) in de buurt van stedelijke gebieden, en 
concentratie van lagerwaardige teelten (bijvoorbeeld akkerbouw, in het bijzonder 
graanteelt) in de periferie. 

Als in een bepaald gebied de landbouwsector aan belang inboet zonder dat andere 
sectoren zich sterk ontwikkelen, dan wordt dat veelal als problematisch ervaren, getuige 
ook de huidige invulling van het structuur-, sociaal en regionaal beleid (zie par. 2.5.3 en 
par. 5.5). Twee afzonderlijke probleemvelden kunnen onderscheiden worden. In de 
eerste plaats kan het "eindplaatje" als ongewenst gezien worden: een situatie met een 
lage bevolkingsdichtheid, eventueel een aanzienlijke oppervlakte braakliggende 
landerijen, en een beperkte omvang van de landbouwsector. Voor het bestrijden van deze 
situatie is in principe blijvend overheidsingrijpen noodzakelijk. Een boeiende vraag is 
waarom de situatie met onder meer een lage bevolkingsdichtheid ongewenst geacht 
wordt. Grote delen van de wereld zijn volstrekt leeg, zonder dat er veel animo bestaat dat 
te veranderen. Waarschijnlijk speelt daarom een andere probleem dan het ongewenste 
eindbeeld een veel grotere rol, namelijk het veranderingsproces dat tot het eindbeeld 
leidt. Bij het ontstaan van inkomensdruk zullen de meest kansrijke en actieve inwoners 
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het eerst hun heil elders zoeken, anderen en met name ouderen achterlatend in een 
situatie met afkalvende voorzieningen. Hoewel dit proces een groot aantal jaren, zelfs 
decennia kan beslaan, is het in essentie toch een probleem met een tijdelijk karakter. De 
aanpak loopt primair via begeleiding van het proces, hetzij door temporisering, hetzij 
door de negatieve aspecten zoveel mogelijk weg te nemen. Het tegengaan van de 
inkomensdruk via prijsbeleid of via inkomenstoeslagen leidt alleen tot het verschuiven 
van het probleem naar de toekomst. Het zorgt er in eerste instantie voor dat de regionale 
verdeling van de landbouw in stand gehouden wordt, maar het lost geen probleem op. 

4.5 Conclusie: vanuit de theorie aanwijzingen voor ruimtelijke concentratie 

De in de voorgaande paragrafen behandelde benaderingen geven enige aanwijzingen 
voor een tendens tot regionale concentratie van de landbouwproductie als gevolg van 
economische integratie. Bij de neo-klassieke benadering is een bezwaar dat doorgaans in 
de praktijk niet aan de tamelijk rigide vooronderstellingen voldaan wordt. Omdat in het 
geval van de EU de mate van mobiliteit van eindproducten groter is dan die van 
productiefactoren, is concentratie van de productie meer voor de hand liggend dan de
concentratie. De moderne handelstheorie sluit in een aantal opzichten beter bij de 
werkelijkheid aan. Externe schaalvoordelen en complexvorming zijn belangrijke 
aspecten van die theorie. De locatietheoretische uitwerking van Krugman heeft als 
bezwaar dat juist de positie van de landbouwsector op een statische manier verwerkt is. 
Conclusies over de mate van ruimtelijke concentratie van de sector zijn vanuit die 
aanpak slechts te trekken door de "rent" van grond, de eigendomsverhoudingen, en de 
technische ontwikkeling in de beschouwing te betrekken. Ook dan zijn de aanwijzingen 
voor concentratie van de productie sterker dan die voor het tegengestelde. 

Te verwachten is dat binnen de landbouw producties met een hoge toegevoegde 
waarde per hectare vooral in de dichtbevolkte gebieden terechtkomen, en andere 
producties meer in de periferie. Als het gaat om producties met een wat hogere 
toegevoegde waarde per eenheid landbouwgrond dan betreft dat in het kader van dit 
onderzoek vooral de dierlijke producties kippen, varkens en (in mindere mate) 
melkveehouderij, de plantaardige producties tabak, aardappelen en suikerbieten, alsmede 
de productie van de tuinbouwsector. 

Ook vanuit een ander perspectief, namelijk dat van de landbouw als krimpsector in een 
proces van economische groei, is theoretisch een tendens tot ruimtelijke verschuiving en 
ruimtelijke concentratie af te leiden. De meer grondintensieve producties hebben de 
beste kansen in de gebieden waar de stedelijke druk het grootst is. Producties met een 
lagere economische opbrengst zullen daarmee verdrongen worden naar andere gebieden. 

De hier aangegeven tendens tot ruimtelijke concentratie kan door verschillende 
specifieke omstandigheden doorkruist worden. Het betreft onder meer de ontwikkeling 
van de agrarische technologie en de invloed van institutionele factoren, in ons geval in 
het bijzonder het landbouwbeleid. 
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Vastgesteld is ook dat ruimtelijke concentratie bij grondgebonden teelten maar beperkt 
mogelijk is. Wat dat betreft moeten bewegingen in de richting van concentratie vooral 
verwacht worden bij weinig- of niet-grondgebonden producties zoals varkens en kippen, 
en bij grondgebonden teelten die, in EU-verband bezien, relatief weinig ruimte vragen 
(tabak, aardappelen, rogge, haver, suikerbieten). 

In de beschouwde periode zijn de "natuurlijke omstandigheden" waarschijnlijk minder 
bepalend geworden voor de locatie van agrarische producten: de kwaliteit van grond, de 
waterhuishouding, de irrigatiemogelijkheden en infrastructuur is zodanig verbeterd, dat 
in een bepaald gebied verschillende teelten mogelijk zijn. Zoals in hoofdstuk 6 zal 
blijken, heeft een aantal grote cultures (in het bijzonder gerst) zich over de hele EU 
kunnen verspreiden (de-concentratie), ten koste van teelten die weliswaar lage 
opbrengsten kenden, maar die (met enige overdrijving) in bepaalde gebieden de enig 
mogelijke teelt waren. Meer in het algemeen vormt het tot op zekere hoogte 
gelijktrekken van de natuurlijke omstandigheden juist een mogelijkheid voor 
concentratie van bepaalde teelten, zo daar vanuit economisch of ander opzicht redenen 
voor bestaan. 
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