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RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 

6 RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW: 
1950-1992 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van een analyse van de feitelijke veranderingen in de 
ruimtelijke verdeling van de landbouwproductie in de EU. In de voorgaande 
hoofdstukken is nagegaan of de vorming van de EU geleid zou kunnen hebben tot 
ruimtelijke concentratie van de landbouwproductie als geheel of van productgroepen. De 
uitkomst is niet zo duidelijk. Vanuit de verschillende besproken theorieën zijn er 
aanwijzingen voor een tendens tot concentratie, mits de vorming van de EU tot 
marktintegratie geleid heeft. Die marktintegratie heeft zich echter maar ten dele 
voorgedaan (hoofdstuk 2 en 3). Wel zijn veel institutionele belemmeringen opgeheven, 
maar barrières op het terrein van bijvoorbeeld taal en cultuur zijn grotendeels blijven 
bestaan. Daarenboven is vastgesteld dat handelspatronen zich maar langzaam wijzigen. 
Voor landbouwproducten komt daar nog bij dat er een intensief landbouwbeleid gevoerd 
is dat de mogelijke tendens tot concentratie niet versterkt, maar eerder afgeremd heeft. 

De mogelijke uitkomst is het minst helder voor de landbouwproductie als geheel. De 
heterogeniteit van die productie zorgt er voor dat er veel verschillende mogelijke 
invloeden zijn die tot concentratie, of juist tot de-concentratie leiden. Voor individuele 
producten is het beeld wat helderder, omdat daarvoor het gevoerde beleid eenduidiger is. 
Daarnaast bestaat er bij individuele producten een wat concreter beeld van de 
substitutiemogelijkheden in productie en consumptie. 

Dit hoofdstuk is dan ook vooral gericht op het nagaan van de feitelijke ontwikkeling, 
in termen van concentratie en de-concentratie, van individuele producten, respectievelijk 
min of meer homogene productgroepen. De daarbij gehanteerde hypothese is dat de 
beperkte marktintegratie op zichzelf tot een zekere ruimtelijke concentratie van de 
productie geleid zal hebben. Specifieke, benoembare productiekarakteristieken kunnen 
als een rem op die tendens werken, terwijl ook het gevoerde beleid voor het betreffende 
product en voor substituten de ontwikkeling de andere kant op kan trekken. 

Bij een inventariserend onderzoek naar ruimtelijke verschuivingen is de wijze van 
presentatie van de resultaten belangrijk. Een mogelijkheid is het presenteren van 
kaartbeelden. Bij in totaal 14 producten waarvoor de productie, en ten dele het 
grondgebruik beschikbaar is, en 7 momenten in de tijd leidt zo'n aanpak tot een groot 
aantal kaarten. Het bepalen van de samenhang tussen de kaartbeelden (tussen producten, 
variabelen en in de tijd) zou een nadere, integrerende analyse vergen. 

Een geheel andere mogelijke aanpak wordt gevormd door wiskundig-kwantitatief 
onderzoek, in het bijzonder naar verklarende factoren voor krimp en groei van grondge
bruik en productie. Zulk onderzoek vergt veelal kwalitatief hoogwaardige en 
gedesaggregeerde gegevens, niet alleen over grondgebruik en productie, maar ook over 
mogelijke verklarende variabelen. Met het oog op de nadruk op de lange termijn in de 
gehanteerde vraagstelling, ontstaan dan grote problemen, die weliswaar in principe op te 
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lossen zijn, maar het onderhavige project te boven gaan. 
Hier is er voor gekozen de nadruk te leggen op een meer kwalitatieve aanpak, om 

inzicht te verwerven in de globale lange termijn tendensen en de belangrijkste 
verklarende variabelen. Dat inzicht kan vervolgens gebruikt worden om vragen nader toe 
te spitsen, en met meer kwantitatieve onderzoeksmethoden te analyseren. 

Als samenvattende indicator is de mate van scheefheid van de ruimtelijke verdelingen 
bepaald. 

In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten uit eerder gepubliceerd 
onderzoek (Jacobs en Strijker (z.j.); Meester en Strijker, 1985, bijlage 5; Strijker, 1990, 
1997; Strijker en Tamminga, 1991), aangevuld met recente resultaten. 

6.2 De gehanteerde regionale indeling en de producten 

Gegevens over aspecten van de EU-landbouw op regionaal niveau zijn slechts in 
beperkte mate beschikbaar. Voor wat productiewaarde en bedrijfsuitkomsten betreft is 
het FADN (het EU-boekhoudnet) de bron bij uitstek, maar de jaren vóór 1978-1979 
worden niet door het FADN gedekt. Bovendien zijn de jaren tot en met 1983-1984 slecht 
vergelijkbaar met latere jaren (Tamminga et al., 1991). Gegevens over bruto 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid zijn beschikbaar vanaf 1974 in de Eurostat 
data-bank CRONOS. 

Gegevens over fysieke producties en grondgebruik zijn in meerdere bronnen terug te 
vinden. Ze hebben veelal betrekking op sterk geaggregeerde regionale indelingen (EU-
Commissie, 1981), of op korte perioden (Rainelli en Bonnieux, 1978; Van Hecke 1983-
Bowler, 1985). 

Om in kwantitatieve zin iets over de samenstellende delen van de EU te kunnen 
zeggen, is het vrijwel onontkoombaar gebruik te maken van geharmoniseerd materiaal. 
Dit materiaal wordt grotendeels door Eurostat beschikbaar gemaakt, hoewel ook andere 
instellingen van de EU soms een gewaardeerde bron vormen. Het betreft dan met name 
de verschillende Directoraten-Generaal van de EU-commissie en de Europese 
Rekenkamer. 

Geharmoniseerd materiaal is veelal beschikbaar op verschillende niveaus van 
regjonale aggregatie, lopend van het niveau van lidstaten, via NUTS I en H tot NUTS 
m . Dit laagste niveau kent voor de EU-12 in 1990 zo'n 680 regio's, voor de EU-9 rond 
de 580. Op dat niveau zijn echter maar weinig gegevens beschikbaar. Op het terrein van 
landbouw en grondgebruik zijn gegevens zelfs nagenoeg afwezig. Het eerstvolgende 
niveau is NUTS II, waarbij de EU-9 in 133 regio's verdeeld is. Op NUTS II zijn wat 
meer gegevens beschikbaar, maar het Eurostat-systeem CRONOS vertoont op dat niveau 
toch nog gaten. Daarom zal in dit onderzoek goeddeels gebruik gemaakt worden van een 
van NUTS II afgeleide indeling (hierna NUTS II-min genoemd). De vereenvoudiging zit 

NUTS: Nomenclature des unités territoriales statistiques. 
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in het Verenigd Koninkrijk (NUTS I: 11 in plaats van 35 regio's), en soms in West-
Duitsland (NUTS I: 11 in plaats van 31 gebieden). Omdat voor Griekenland, Spanje en 
Portugal geen geharmoniseerde gegevens beschikbaar zijn voor de jaren van voor hun 
respectieve toetreding tot de EU, richten we ons op de regio's van de EU-9. Tenslotte 
wordt in Nederland het gebied Flevoland als afzonderlijke regio aangemerkt. Deze regio 
heeft vanwege de opeenvolgende inpolderingen de merkwaardige karakteristiek dat de 
oppervlakte in de tijd gezien fors toeneemt. Voor de jaren voor 1986 bestaat de regio niet 
als zelfstandige provincie. Een deel van het gebied was niet provinciaal ingedeeld, een 
ander deel (Noordoostpolder) was bij Overijssel ingedeeld. Dat impliceert dat ook 
Overijssel vanaf 1986 een andere oppervlakte heeft. Het totaal aantal regio's komt dan 
vanaf 1986 op 110 regio's voor de EU-9 (zie bijlage 7 voor de specificatie). Een deel van 
de gebruikte gegevensbronnen bevat tussen 1960 en 1985 de regio "Polders", als 
voorloper van Flevoland. Hoewel deze regio vanwege nieuwe inpolderingen en vanwege 
de indeling van Noordoostpolder bij Overijssel, niet volledig correspondeert met het 
latere Flevoland, zijn de beschikbare gegevens toch gebruikt. 

In een aantal gevallen komen we op minder dan 110 regio's uit, omdat zelfs op het 
niveau van NUTS II-min nogal eens gegevens ontbreken. Dit kleinere aantal komt voort 
uit het feit dat soms wel gegevens voor een aggregaat van regio's beschikbaar zijn, maar 
niet voor de samenstellende delen. Dit is het geval voor West-Duitsland, waar voor veel 
jaren slechts gegevens op deelstaat-niveau (11) beschikbaar zijn, en niet voor de 31 
Regierungsbezirke. 

In principe kan een overstap naar minder, maar grotere regio's de uitkomsten 
beïnvloeden, in de zin dat de gemeten mate van concentratie afneemt bij aggregatie van 
regio's. Nader onderzoek leert dat dit effect in de praktijk van het hier gebruikte 
materiaal waarschijnlijk klein is (zie Strijker, 1990, hoofdstuk 6, waar het effect van een 
aggregatie van 334 naar 110 regio's geanalyseerd wordt). Toch is het probleem van 
ontbrekende gegevens een lastig aspect in het onderhavige onderzoek. Een keuze voor 
gedesaggregeerde gegevens heeft als nadeel dat soms gegevens ontbreken. Een keuze 
voor een hoog aggregatieniveau doet geen recht aan de ruimtelijke verschillen binnen de 
regio's. En in een onderzoek gericht op het kwantificeren van die ruimtelijke verschillen 
moet zoveel als mogelijk voorkomen worden dat verschillen vooraf weggefilterd 
worden. 

Er is nog een tweede probleem verbonden met de keuze van een regionale indeling: 
ze kan resulteren in regio's van ongelijke grootte. Voor de analyse is dat weinig 
aantrekkelijk omdat het resultaat kan zijn dat in sommige gebieden ruimtelijke 
verschillen weggefilterd worden terwijl in andere gebieden de ruimtelijke verschillen 
zichtbaar blijven. Bij de gekozen indeling zijn de verschillen in maatvoering tussen 
regio's aanzienlijk. Aan de ene kant is de republiek Ierland als regio geaccepteerd86, aan 

86 Ook een aantal Duitse regio's is naar verhouding erg groot. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 
Bayern, dat meer dan een kwart van de cultuurgrond van het vroegere West-Duitsland omvat, en 
3,6% van de EU-9. In termen van agrarische werkgelegenheid en in termen van bruto toege-
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de andere kant worden regio's als de Belgische en Nederlandse provincies in de analyse 
meegenomen. Dit zou slechts voorkomen kunnen worden door in gebieden met een 
kleine maatvoering regio's te aggregeren tot grotere regio's. Daarmee zou veel informatie 
over ruimtelijke verschillen buiten beschouwing blijven. Omdat de analyse vooral 
gericht is op de ontwikkeling in de tijd is het vooral belangrijk dat de regionale indeling 
in de tijd niet verandert. De gekozen indeling is in de tijd constant, op een uitzondering 
na: de regio's van West-Duitsland. De overgang in het data-materiaal van 31 naar 11 
Duitse regio's gebeurt in 1980/83. Tot en met 1970/73 bestaat de EU uit 110 regio's, 
vanaf 1980/83 uit 90 regio's (zie bijlage 7 voor de specificatie). De belangrijkste reden 
om voor de periode 1950-1980 de 31 Duitse regio's niet tot 11 te aggregeren is dat 
daarmee informatie verloren gaat, terwijl juist de genoemde periode een interessante is, 
vanwege de vorming van de EU en de vormgeving van het landbouwbeleid. In de 
analyse over de gehele periode, dus tot 1989/92, moet met deze breuk in de data-reeksen 
rekening gehouden worden. 

Een laatste aspect van het gebruikte data-materiaal dat vermelding behoeft is dat niet 
altijd duidelijk is of de omvang van een bepaalde oppervlakte of productie in een regio in 
een bepaald jaar gelijk is aan nul, of dat het betreffende gegeven ontbreekt. Zo zijn er 
situaties waarin gegevens ontbreken, terwijl in de praktijk wel duidelijk is dat de waarde 
nul, of bijna nul is (bijvoorbeeld de omvang van de tabaksteelt in bijvoorbeeld 
Nederland, Ierland en Denemarken). Maar er zijn ook situaties waarin een ontbrekend 
gegeven vrijwel zeker niet betekent dat de waarde nul is (zoals bij ontbrekende gegevens 
voor sommige jaren voor tabak in Italië: zie ook par. 6.3.6.1). 

Voor de waargenomen mate van concentratie kan de interpretatie van zo'n "missing 
value" van grote invloed zijn. In het onderhavige onderzoek is de volgende procedure 
gevolgd. Als voor een bepaald product een gegeven voor een jaar voor een regio 
ontbreekt dan is voor dat product in dat jaar de betreffende regio buiten beschouwing 
gelaten. Is de waarde gelijk aan nul dan wordt de regio in dat jaar wel meegenomen. 

Dit probleem doet zich in de praktijk overigens slechts bij bepaalde teelten voor, in 
het bijzonder bij in Europees verband kleinere cultures, zoals tabak. Als een bepaald 
gegeven voor een bepaalde regio ontbreekt, dan is dat meestal het geval in nagenoeg alle 
jaren, zodat de vergelijking in de tijd er niet onder te lijden heeft. Incidenteel 
ontbrekende gegevens komen in de uiteindelijke data-set nauwelijks voor omdat 
gerekend wordt met gemiddelden over meerdere jaren waarin ontbrekende gegevens in 
belangrijke mate weggewerkt konden worden (zie hierna). 

Op de regel dat ontbrekende gegevens niet als nul geïnterpreteerd worden is een 
belangrijke uitzondering gemaakt. Zoals al opgemerkt komt in heel wat regio's geen 
tabaksteelt voor. In de statistische registratie blijkt dan de omvang van de tabaksteelt 
vaak een "missing value" te zijn. Voor de regio's van Nederland, België, het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Denemarken, alsmede de Duitse regio's Niedersachsen, Hamburg 

voegde waarde van de landbouw is het aandeel van Bayern een kwart in West-Duitsland en bijna 
5% in de EU-9. In termen van totale bevolking is het aandeel een zesde in West-Duitsland in 4% 
in de EU-9. 
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en Bremen is de omvang van de tabaksteelt op nul gezet als gegevens ontbraken. De 
consequentie is dat het totale areaal cultuurgrond van die regio's wel meegeteld wordt in 
het Europese totaal. Bij een onveranderde omvang van de teelt in de andere regio's maakt 
dit de waargenomen mate van concentratie groter, en meer realistisch. 

Een belangrijke reden om het NUTS II-min niveau te hanteren is dat op het terrein van 
de landbouw en het grondgebruik - belangrijke elementen in dit onderzoek - voor dit 
niveau geharmoniseerd materiaal bestaat voor de jaren vóór 1974. Dit materiaal is 
afkomstig uit een onderzoeksproject dat in de zeventiger jaren uitgevoerd is onder 
verantwoordelijkheid van Eurostat bij het Instituut voor Economisch Onderzoek in 
Groningen (De Boer en Jacobs, z.j.). Het heeft betrekking op de EU-9 op een niveau dat 
tussen NUTS II en III in ligt (344 regio's). De betreffende reeksen zijn later geaggregeerd 
naar het niveau van 110 regio's. Dat daarbij geopteerd is voor het NUTS II-min niveau is 
gelegen in het feit dat daarmee voor het Verenigd Koninkrijk een groot aantal 
aggregatieproblemen omzeild kon worden. Deze werden veroorzaakt door een 
veelomvattende regionale herindeling in dat land in 1973. Voor de beschrijving van de 
data voor de 344 EU-9-regio's wordt verwezen naar De Boer en Jacobs (z.j.) en Jacobs 
en Strijker (z.j.). 

Om een lange reeks van jaren met consistente gegevens te kunnen beschrijven zijn de 
twee data-sets verbonden (de Eurostat-data uit CRONOS en de "Groninger data" zoals 
beschreven in De Boer en Jacobs (z.j.)). Een directe koppeling van beide bronnen is 
echter niet mogelijk, omdat de gehanteerde regionale indelingen aanzienlijk verschillen. 
Om tot een koppeling te geraken is de regionale indeling van CRONOS als uitgangspunt 
genomen. Vervolgens zijn de data uit De Boer en Jacobs tot dat niveau geaggregeerd. 
Veelal kon dit door simpele optelling. In een aantal gevallen, met name voor West-
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, traden complicaties op, omdat regio's gesplitst 
toegedeeld moesten worden aan verschillende gebieden. Als grondslag is genomen het 
aandeel van elk der delen in de totale oppervlakte cultuurgrond, afgeleid uit nationale 
statistieken. In enkele gevallen moest uitgeweken worden naar een splitsing naar rato van 
het totale landoppervlak. De aggregatieprocedure is verder beschreven in Jacobs en 
Strijker (z.j.) en in Strijker (1990). 

Om te voorkomen dat "missing data" in individuele jaren tot "missing data" in 
aggregaten zouden leiden, zijn vierjaarse gemiddelden bepaald, en zijn in voorkomende 
gevallen twee- en driejaarse gemiddelden geaccepteerd als vervanger voor "missing 
data". 

Het koppelen van verschillende gegevensbronnen heeft vanzelfsprekend niet alleen 
consequenties voor de uiteindelijke regionale indeling, maar ook voor de soorten 
gegevens. De data-set van De Boer en Jacobs is daarbij veelal de beperkende factor87. In 

87 De data-set van De Boer en Jacobs bevat gegevens voor 27 variabelen: voor 8 akkerbouw
gewassen de oppervlakte en de productie per hectare, voor 5 diersoorten de aantallen, alsmede 
de oppervlakten voor Groente, Boomgaarden, Totale oppervlakte landbouwgrond, Oppervlakte 
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die set zijn gegevens opgenomen over de productie-omvang en het grondgebruik van 
acht akkerbouwgewassen: tarwe, rogge, gerst, haver, korrelmais, aardappelen, 
suikerbieten en tabak. In de CRONOS-set ontbreken gegevens over rogge en haver; de' 
waarschijnlijke reden is dat die twee gewassen in de loop der tijd tot een klein areaal 
teruggedrongen zijn (zie verder par. 6.3.6.1). Vanwege de zeer dynamische ontwikkeling 
is het gewas snijmais, waarvoor de data-set van De Boer en Jacobs geen gegevens bevat, 
maar waarvoor voor recente jaren wel CRONOS-data beschikbaar zijn, aan de' 
uiteindelijke data-set toegevoegd. Voor de dierlijke productierichting zijn in de set van 
De Boer en Jacobs gegevens beschikbaar voor runderen, melkkoeien, varkens, kippen en 
schapen. In de CRONOS-set is een aantal van deze diersoorten nader onderverdeeld, 
waarbij overigens voor relatief veel regio's in sommige jaren veel gegevens ontbreken! 
Voor de uiteindelijke data-set is gekozen voor de vijf diersoorten waarvoor in beide 
bronnen beschikbaar zijn. Daarnaast bevatten beide bronnen gegevens over de totale 
oppervlakte cultuurgrond, het gras- en akkerbouwareaal, en soms over het areaal 
tuinbouw. 

Het resultaat is een dataverzameling met meerjaarse gemiddelden voor grondgebruik en 
productie van zes producten en vijf diersoorten voor de jaren 1950-1953 1960-1963 
1970-1973, 1980-1983, 1983-1986, 1986-89 en 1989-92, voor twee (rogge en haver) 
producten voor de periode tot en met 1970-1973, en voor een (snijmais) voor de periode 
vanaf 1986-1989. 

De producties die in de analyse worden meegenomen vormen een substantieel deel van 
de EU-landbouwproductie. In termen van productiewaarde gaat het in 1976 om 75 6% 
in 1985 om 70,7% en in 1995 om 62,7%88. Vergelijkbare getallen voor eerdere jareii 
ontbreken. De aanzienlijke daling in twee decennia heeft vooral te maken met het 
stijgend aandeel van groente en fruit en "overige" en wordt vooral door een relatieve 
prijsdaling van de beschouwde producties (overwegend marktordeningsgewassen) 
veroorzaakt. De beschouwde producties vormen ruim tweederde van de EU-
landbouwuitgaven, afdeling Garantie. In termen van grondgebruik bestrijken de 

akkerland, Oppervlakte blijvend grasland, en Oppervlakte woeste grond. In die studie zijn 
oorspronkelijk meer dan honderd variabelen geïnventariseerd. Voor veel van die variabelen 
bleken geen jaarlijkse cijfers beschikbaar. Uit de overblijvende variabelen is, door De Boer en 
Jacobs, een selectie gemaakt "by only taking into consideration area and yield data for products, 
which were or are very important in the whole territory or large parts of the E.C." (De Boer en 
Jacobs, p. 2). Een en ander betekent dat in ons onderzoek vrijwel het gehele bestand van De 
Boer en Jacobs gebruikt is. Slechts Groente, Boomgaarden en Woeste grond zijn weggelaten, 
omdat geen goed aansluitende gegevens in Eurostat-bronnen beschikbaar zijn, en deels ook' 
omdat de oorspronkelijke data van twijfelachtige kwaliteit zijn. 

88 Daarbij is de productiewaarde van melk en rundvlees als benadering voor de productie
waarde van runderen genomen, en de productiewaarde van slachtpluimvee en eieren als 
benadering voor kippen. 
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producties ongeveer 75% van het areaal cultuurgrond van de EU-9. Dat percentage daalt 
licht tussen 1976 en 1995. 

6.3 Regionale concentratie van productie en inkomen 

6.3.1 Verdeling van de productie 

In de EU wordt door de landbouw een groot aantal verschillende producten voort
gebracht. Op het niveau van lidstaten en regio's kan het aandeel van de verschillende 
producten in de agrarische productiewaarde zeer uiteen lopen. Zo varieert het aandeel 
van granen in de agrarische productiewaarde van minder dan 2% in Nederland tot bijna 
20% in Frankrijk. 

De verschillen in het aandeel van een product in de agrarische productie van een regio 
kunnen te maken hebben met verschillen in aandeel grondgebruik en met verschillen in 
productie per eenheid landbouwgrond. Wat dit laatste betreft zijn er grote verschillen, die 
de EU in tweeën delen. In Jacobs en Strijker (z.j.) bijvoorbeeld zijn de EU-regio's 
ingedeeld in vijf groepen op basis van de productie per hectare voor tarwe. Uit dat 
onderzoek blijkt dat voor tarwe alle regio's die tot de 18% meest productieve regio's in de 
EU behoren, noordelijk van Parijs liggen (1959-1963 cijfers). Die situatie blijkt in 1989-
92 ongeveer hetzelfde: Ierland, Schotland, Schleswig-Holstein plus 5 Nederlandse, 3 
(Noord-)Franse en een Deense regio dekken de eerste 18%. In de periode 1950-53 
blijken de drie regio's die voor tarwe de hoogste productie per hectare hebben (Zeeland, 
Overijssel en Friesland) gemiddeld een productie per hectare te hebben van 4,0 ton. De 
drie laagst productieve (Sardegna, Molise en Calabria) zitten in die periode gemiddeld op 
1 ton. In 1989-92 zijn de drie hoogst productieve regio's Flevoland, Zuid-Holland en 
Zeeland, met een gemiddelde van 8,3 ton. De laagst productieve regio's zijn dan Sicilia, 
Basilicata en Sardegna met een gemiddelde van 1 ton. 

6.3.2 Veranderingen in de productiviteit 

De productie per ha. en per dier in de EU is sinds de Tweede Wereldoorlog enorm 
toegenomen. Tabel 6.1 geeft de gemiddelde jaarlijkse groei van de productie per eenheid 
in drie perioden: 1950-1974, 1974-1981 en 1981-1991. Voor de meeste producten ligt de 
toename van de productie per hectare resp. per melkkoe ruim boven de één procent per 
jaar. Van een duidelijke algemene toe- of afname van de groei tussen 1950 en 1991 is 
geen sprake. 

De regionale verschillen in de groei van de productie per ha. zijn minder spectaculair 
dan soms wordt gedacht. Zowel in Jacobs en Strijker (z.j.) als in Meester en Strijker 
(1985) is duidelijk geworden, dat de grootste procentuele groei in de, qua 
productiviteitsniveau, middelmatige gebieden van de EU gevonden wordt. 
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Tabel 6.1 Gemiddelde jaarlijkse groei van de productie per ha, resp. per koe (%), EU-9 

Tarwe Gerst Korrelmais Aardappelen Suikerbieten Melk 
1950-1974 

1974-1981 

1981-1991 

3,1 
1,4 
3,3 

2,4 

0,6 

3,0 
4,9 

1,2 

1,9 
0,8 
0,4 

0,7 

4,0 

0,6 
2,3 

1,2 

Bron: Meester en Strijker, 1985, p. 188; Eurostat, Landbouwstatistisch Jaarboek, Luxemburg, 
div. jaren; Europese Commissie, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap/ 
Europese Unie, Brussel/Luxemburg, div. jaren. 

In de periode vanaf 1974 behoren vooral ook Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot 
de groeiers. Dit laatste lijkt verband te houden met de toetreding, in 1973, tot de EG en in 
samenhang daarmee het ontstaan van een aanzienlijk hoger prijspeil in die landen. De 
niet al te grote regionale groeiverschillen duiden erop dat er geen grote regionale 
verschuivingen in de productie opgetreden zullen zijn, tenzij massieve veranderingen in 
de verdeling van het grondgebruik aan de orde zijn. 

6.3.3 Enkele begrippen 

Om de ontwikkeling van grondgebruik, productie per eenheid en totale productie 
eenduidig vast te stellen, is het zinvol de begrippen specialisatie en concentratie nader te 
omschrijven. 

We gebruiken de term specialisatie als in een regio een bepaalde activiteit ten 
opzichte van alle activiteiten in die regio tezamen meer voorkomt dan gemiddeld over 
alle regio's. Met twee activiteiten a en b en n regio's is regio i gespecialiseerd in activiteit 
a als: 

ai/(ai + b i )>Xai /Ë(a i + bi) (6.1) 

Specialisatie heeft in formule 6.1 een relatief karakter; er wordt een vergelijking 
getrokken met de andere regio's. Het is ook denkbaar specialisatie te definiëren in 
absolute zin. Een regio is dan gespecialiseerd in activiteit a als die activiteit in de 
betreffende regio meer voorkomt dan andere activiteiten. De formulering wordt dan: 

ai>bi 

In het vervolg wordt slechts aandacht besteed aan de relatieve formulering. 
We spreken van concentratie van een activiteit a in een regio i als deze regio een 

groter aandeel van de activiteit a herbergt dan op basis van de omvang van regio i 
verwacht kan worden. Als we de omvang van regio i weergeven met g dan is er dus 
sprake van concentratie van a in regio i als: 
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*/& > £ * / £ & (6.2) 
i=l i=l 

Toch is hiermee nog niet het laatste woord gezegd over specialisatie en concentratie. 
Bij het vaststellen van de mate van specialisatie is het niet op voorhand duidelijk welke 
activiteiten in de beschouwing betrokken moeten worden en welke niet. Zo kan een regio 
gespecialiseerd zijn in graanteelt als we de teelt relateren aan de akkerbouw in die regio. 
Als de graanteelt niet aan de akkerbouw, maar aan de totale landbouw in de regio 
gerelateerd wordt, kan de conclusie heel anders zijn. 

Het staat niet zonder meer vast hoe de omvang van een bepaalde activiteit gemeten 
moet worden. Nog los van waarderingsproblemen kan onderscheid gemaakt worden 
tussen de input- en de outputzijde. Meten we de omvang van de graanteelt af aan het 
aantal kilo's graan dat geoogst wordt, of kijken we naar de inzet van productiemiddelen, 
zoals de oppervlakte grond die voor graanteelt ingezet wordt. In dat laatste geval zou een 
regio die weinig graan produceert door veel grond op een laagproductieve wijze voor 
graanteelt te gebruiken als gespecialiseerd in graanteelt uit de bus kunnen komen. De 
tegengestelde conclusie zou getrokken kunnen worden als de output als maatstaf 
genomen wordt. 

Bij het vaststellen van concentratietendensen spelen deels dezelfde problemen, met 
als bijkomend aspect dat de wijze waarop de omvang van een regio vastgesteld moet 
worden, niet zonder meer vast ligt. In sommige gevallen lijkt de hoeveelheid 
landbouwgrond een goede basis om uit te maken of de graanteelt ruimtelijk sterk 
geconcentreerd voorkomt, in andere gevallen is het totale landoppervlak, of het aantal 
boeren, of zelfs het aantal inwoners wellicht een beter referentiekader. 

De begrippen specialisatie en concentratie zoals die hier gehanteerd worden, zijn 
beide een verbijzondering van het algemene begrip "locatie-quotiënt" (zie bijvoorbeeld 
Isard, 1998, pp. 24 e.V.). Het raakvlak is dat in beide gevallen de omvang van de 
bestudeerde activiteit - in de regio en in alle regio's tezamen - een rol speelt. Het verschil 
zit in het referentiepunt: alle activiteiten tezamen, of de omvang van een regio. Deze 
twee referenties kunnen overigens samenvallen, namelijk als in ongelijkheid (6.2) de 
factor g gedefinieerd wordt als a + b uit (6.1). Deze situatie kan zich in de praktijk voor
doen, bijvoorbeeld als de omvang van de graanteelt afgemeten wordt aan de oppervlakte 
landbouwgrond die met graan bebouwd wordt, en de omvang van de regio vastgesteld 
wordt als de oppervlakte landbouwgrond van de betreffende regio. In dat geval geldt g = 
a + b, en de mate van specialisatie zal gelijk zijn aan de mate van concentratie. 

6.3.4 Regionale specialisatie 

Volgens ongelijkheid (6.1) moet bij het vaststellen van de mate van specialisatie van een 
regio in de productie van een bepaald landbouwproduct de samenstelling van het 
regionale productiepakket in ogenschouw genomen worden. 

Belangrijke vraag is dan natuurlijk hoe we dat pakket afgrenzen. Regionale 
specialisatie binnen de landbouwsector houdt in dat het productiepakket van de 
landbouw in ogenschouw genomen wordt. We kunnen de producties van andere sectoren 
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in dat geval buiten beschouwing laten. Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in regionale 
specialisatie in het kader van het genereren van inkomen, ligt het voor de hand om de 
outputkant van de landbouwproducties te analyseren, en niet de inputkant. Dus graanteelt 
gemeten in kilo's of guldens en niet in hectares. Als we de omvang van de graanteelt aan 
de omvang van de productie van andere gewassen willen relateren, kan niet meer met 
fysieke opbrengsten gewerkt worden, maar moet uitgeweken worden naar 
productiewaarde of bijvoorbeeld graan-eenheden (zie bijvoorbeeld Horring, p. 22, 23). 
En daarmee ontstaat een praktisch probleem, want er zijn daarover geen gegevens 
voorhanden voor de hele periode 1950-1992. 

6.3.5 Regionale concentratie: ongelijkheidsmaatstaven 

Bij concentratie gaat het om de mate waarin een activiteit over de regio's verdeeld is in 
relatie met de omvang van de regio. Regionale concentratie in de EU kan op 
verschillende niveaus bekeken worden: voor individuele producten, voor groepen 
producten of voor de landbouw als geheel. 

De centrale vraag in dit hoofdstuk is in hoeverre grondgebruik, productie en inkomen 
in de landbouw in de periode 1950-1953/1989-1992 meer of minder regionaal geconcen
treerd geworden is. We spreken van een toename van de regionale concentratie als 
grondgebruik, productie of inkomen in de loop der tijd ongelijker over de EU-regio's 
verdeeld geworden zijn. Er zijn diverse ongelijkheidsmaatstaven ontwikkeld, meestal 
bedoeld om de personele inkomensverdeling te beschrijven. Voor een overzicht van de 
verschillende maatstaven wordt verwezen naar Pen (1971), Molle en Beumer (1984), en 
Rietveld en Ouwersloot (1987). Een nadeel van deze maatstaven is dat ze veelal een niet-
ruimtelijk karakter hebben. Om de scheefheid van een verdeling te beschrijven zijn ze 
toereikend, maar om de verandering in de positie van een regio in beeld te brengen zijn 
andere of aanvullende methoden gewenst: rangcorrelatie of kaartbeelden bijvoorbeeld. 

Een bekende scheefheidsmaatstaf is de Gini-coëfficiënt, af te leiden uit de Lorenz-
curve. De eerste regionale toepassingen ervan stammen van Isard (1960). Een 
toevoeging vergeleken met de analyse van interpersonele inkomensverdelingen is dat 
aannames gedaan moeten worden over de intra-regionale verdeling terwijl een 
voorziening getroffen moet worden om verschillen in de regio-grootte op te vangen. 

Uitgaande van de cumulatieve procentuele verdeling van inputs, producties of 
inkomens over de regio's, is de Gini-coëfficiënt te omschrijven als de verhouding van 
twee oppervlakken. Het betreft de oppervlakte tussen de Lorenzcurve en de diagonaal, 
gedeeld door de totale oppervlakte onder de diagonaal. Er zijn verschillende 
berekeningswijzen mogelijk, onder meer afhankelijk van de veronderstelde intra-
regionale verdeling. We nemen hier aan dat de intra-regionale verdeling volledig recht is, 
omdat we slechts geïnteresseerd zijn in de interregionale verdeling. Als de factor X 
(bijvoorbeeld de totale oppervlakte landbouwgrond van regio's) gerangschikt wordt op 
basis van toenemende Y/X (bijvoorbeeld het aandeel van de oppervlakte tarwe in de 
totale oppervlakte landbouwgrond), dan is de Gini-coëfficiënt G: 
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G = 1 - X [(Xi - XH) ( Yi + Yi-i)] / X„ * Yn (63) 
i= l 

met 
X;: cumulatief percentage van de verdelingsgrondslag (oppervlakte landbouwgrond) in 

regio i, 
Y;: cumulatief percentage van grondgebruik of productie in regio i (oppervlakte tarwe), 
n : totaal aantal regio's. 

Het minimum van G is nul (volkomen gelijkheid), het maximum is één: volledige 
concentratie bij één inwoner of op eenheid oppervlakte. 

Bij vraagstukken rond de scheefheid van de verdeling van het areaal van een bepaald 
gewas over regio's kan zich een complicatie voordoen, namelijk als het betreffende 
gewas een groot aandeel in de totale oppervlakte van de EU heeft. Dat kan betekenen dat 
zelfs bij maximale concentratie van het betreffende type grondgebruik, dat grondgebruik 
in meerdere regio's te vinden is. De consequentie is dat de waarde van de Gini-
coëfficiënt bij maximale concentratie kleiner dan één zal zijn. 

Dezelfde complicatie doet zich ook voor bij een andere, veel gebruikte maatstaf: de 
concentratiecoëfficiënt (zie Post et al., 1987, h. 5). De concentratiecoëfficiënt wordt 
gedefinieerd als de som van alle positieve verschillen tussen het procentuele aandeel van 
X en van Y. In formule: 

C Y = I £ YI^YH . Xi^Xd *1 0 0 (6.4) 
•̂  i=l L Yn Xn 

De complicatie kan opgelost worden door de feitelijke waarde van de coëfficiënt uit te 
drukken als een percentage van de maximale waarde van de coëfficiënt. Dit maximum 
wordt verkregen door de maximaal mogelijke waarde van de Gini-coëfficiënt te bepalen. 
Die doet zich voor in een situatie waarin een bepaald soort grondgebruik volledig 
geconcentreerd is in de regio's met het grootste aandeel van dat soort grondgebruik. Een 
voorbeeld kan dit verduidelijken. 

De Gini-coëfficiënten in 1970-1973 voor akkerbouw, gras en tuinbouw in de EU-9 
waren resp. 0,26, 0,31 en 0,46. Op het eerste gezicht is tuinbouw veel sterker regionaal 
geconcentreerd dan de beide andere grondgebruikscategorieën. Indien elk van de catego
rieën volledig geconcentreerd was in de regio met de grootste aandelen grondgebruik van 
de betreffende categorieën, is voor elk van die categorieën de maximale Gini te 
berekenen. Deze is voor akkerbouw 0,51, voor gras 0,64 en voor tuinbouw 0,98 . Door 
nu de feitelijke Gini's uit te drukken als een percentage van deze maximale, krijgen we 
de gecorrigeerde Gini-coëfficinten. Voor akkerbouw is de Gini-coëfficiënt 52% van z'n 
maximale waarde, voor gras 49% en voor tuinbouw 47%. Op deze manier beschouwd is 

89 De omvang van de oppervlakte tuinbouw in de EU is dus net iets groter dan de totale 
oppervlakte landbouwgrond van de regio die, in vergelijking met alle andere regio's, het grootste 
aandeel tuinbouw heeft. 
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akkerbouw zelfs iets meer regionaal geconcentreerd dan tuinbouw, met overigens maar 
kleine verschillen. 

De Gini-coëfficiënt geeft een indruk van de scheefheid, zonder iets te zeggen over de 
verandering van de positie van een regio in de rangorde van regio's. Het is mogelijk dat 
de scheefheid over een bepaalde periode gelijk is gebleven, terwijl een aantal of zelfs alle 
regio's van positie zijn veranderd. Om dit bezwaar te ondervangen wordt hier aanvullend 
gebruik gemaakt van de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt (Newbold 1988 p 443-
445). 

Voor twee tijdstippen classificeren we de regio's op basis van bijvoorbeeld de 
productie per hectare. Vervolgens wordt per gebied het verschil tussen de rangordenum-
mers bepaald (D). 

Stellen we het aantal regio's op n, dan is de Spearman rangcorrelatiecoëfficint: 

r s = i-^T)*iD ? ^ 
De waarde van deze coëfficiënt beweegt zich tussen 1 en -1, waarbij de waarde 1 

aangeeft dat er geen verschuiving in rangorde plaatsgevonden heeft. Nadeel van deze 
rangcorrelatie is dat er geen rekening wordt gehouden met de geografische ligging van 
regio's en de invloed daarvan op de waarde van een variabele. Een alternatief voor deze 
rangcorrelatie is bijvoorbeeld de ruimtelijke rangcorrelatiecofficiënt van Tj0stheim 
(Tj0stheim, 1978, en Brouwer en Nijkamp, 1984). Wel zou deze aangepast moeten 
worden om rekening te houden met de invloed van landsgrenzen. Uitwerking van deze 
ruimtelijke rangcorrelatie blijft hier achterwege. De reden is dat de resultaten van de 
Spearman-coëfficiënten weinig spectaculair zijn. Wel wordt aan de geografische ligging 
van bepaalde regio's aandacht besteed bij de analyse van de ontwikkeling van 
concentratiegebieden (par. 6.4). 

6.3.6 Ruimtelijke verdeling: empirie 

6.3.6.1 Grondgebruik plantaardige productie 

De resultaten voor de categorieën akkerbouw en dierhouderij, en de mogelijke verklaring 
van die resultaten, wijken onderling sterk af. Dit is reden om de plantaardige teelten eerst 
nader in beeld te brengen, alvorens de dierhouderij te behandelen. 

In tabel 6.2 zijn voor het gemiddelde van de jaren 1986/89 de ongecorrigeerde Gini-
coëfficiënten voor grondgebruik van zeven akkerbouwgewassen opgenomen, in relatie 
met de Totale Oppervlakte landbouwgrond. Het betreft de laatste jaren waarvoor de 
gegevens nog redelijk volledig zijn. 
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Tabel 6.2 Gini-coëfficiënten voor EG-9 voor het grondgebruik van 7 akkerbouwteelten, 
gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de betreffende 
regio, 1986/1989 

tarwe gerst korrelmais snijmais suikerb. aardappelen tabak 

0,42 0,44 0,57 0,58 0,61 0,57 0,74 

Wat opvalt is dat sommige gewassen (bijvoorbeeld tarwe en gerst) tamelijk gespreid 
over de regio's voorkomen, terwijl andere veel meer regionaal geconcentreerd zijn. De 
oorzaken hiervan zijn deels van fysische (bodemgesteldheid, beschikbaarheid van water) 
en klimatologische aard, hebben deels een technische achtergrond (graan is in veel 
bedrijfssystemen een rotatiegewas) maar worden anderzijds veroorzaakt door het 
gevoerde beleid, in het bijzonder het functioneren van productie-quota. Zo werkt het 
quotumsysteem voor suiker in sommige delen van de EU, in het bijzonder in Duitsland, 
als een regionale toewijzing van de suikerbietenproductie (zie Dickmanns, 1995, p. 140). 

In tabel 6.3 wordt de ontwikkeling van de Gini's van het grondgebruik van akkerbouwge
wassen in de tijd weergegeven. 

Tabel 6.3 Gini-coëfficiënten voor EU-9 voor het grondgebruik van 9 akkerbouwteelten, 
gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de betreffende 
regio, 1950/1953-1989/1992 

jaar tarwe rogge gerst haver korrel snij suikerb. aard tabak 
*** *** mais mais appelen 

50/53 0,41 0,72 0,52 0,37 0,77 - 0,77 0,45 0,76 
60/63 0,40 0,78 0,52 0,37 0,71 - 0,75 0,48 0,80 
70/73 0,42 0,82 0,49 0,43 - - 0,75 0,51 0,82 
80/83 0,44 - 0,47 - 0,72 - 0,74 0,52 0,90 
83/86 0,43 - 0,45 - 0,71 - 0,74 0,53 0,91 
86/89 0,42 - 0,44 - 0,57 0,58 0,61* 0,57 0,74* 
89/92** 0,39 - 0,42 - 0,53 0,49 0,69 0,66 0,73* 

* 
** 

Data voor de Italiaanse regio's ontbreken. 
Voorlopige resultaten, in verband met ontbrekende gegevens. 
Gegevens voor haver en rogge zijn slechts beschikbaar voor de periode voor 
de periode 1950/53-1970/73. 
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Voor op de globale tendensen ingegaan wordt, wordt eerst aandacht besteed aan een 
aantal uitschieters. Zo is er een opvallende breuk in de gegevens voor tabak tussen 1983-
86 en 1986/89. Dit wordt volledig veroorzaakt door het ontbreken in latere jaren van 
gegevens voor de Italiaanse regio's. De algemene tendens tot regionale concentratie bij 
dat gewas in de eerdere jaren komt volledig voor rekening van een verschuiving vanuit 
Franse, Belgische en Duitse regio's naar Italiaanse regio's. Het resultaat in 1983/86 is een 
sterke concentratie van het grondgebruik voor tabak in een beperkt aantal Italiaanse 
regio's. Doordat voor latere jaren juist voor die regio's gegevens ontbreken, hebben de 
Gini's voor 1986/89 en 1989/92 in feite vooral betrekking op de Franse regio's. Een 
nadere controle voor de Franse regio's laat zien dat er in Frankrijk bepaald geen tendens 
tot regionale concentratie was (tabel 6.4) 

Tabel 6.4 Gini-coëfficiënten voor tabak voor de regio's van Frankrijk 

Jaar 1950/53 1960/63 1970/73 1983/86 1986/89 1989/92 
Gini 0,70 0,73 0,71 0,69 0,69 0,69 

Voor suikerbieten doet zich iets dergelijks voor. Het aandeel van suikerbieten in het 
grondgebruik een aantal Italiaanse regio's is relatief klein. Voor de jaren 1986/89 
ontbreken gegevens voor de betreffende regio's en daardoor lijkt de mate van regionale 
concentratie in de EU in die jaren kleiner dan in eerdere en latere jaren. Overigens, ook 
voor de periode 1989/92 ontbreken een aantal gegevens. 

De resultaten van tabel 6.3 kunnen als volgt geïnterpreteerd worden. Voor drie gewassen 
- aardappelen, tabak en rogge - is er een duidelijke tendens tot regionale concentratie. 
Het lijkt er op dat voor haver hetzelfde het geval geweest is. 

Voor aardappelen kan de tendens tot concentratie verband houden met het ontstaan 
van een tamelijk onverstoorde gemeenschappelijke markt. Voor meeste soorten 
aardappelen bestaat er geen marktordening. Wel bestaan er in enkele landen nationale 
regelingen, die op gespannen voet staan met een vrij verkeer van goederen (Post en 
Silvis, 1998, p. 67). Slechts voor zetmeelaardappelen is er een marktordening, die er via 
productierestituties voor zorgt dat aardappelzetmeel concurrerend is met zetmeel uit 
andere gewassen (tarwe, mais). Voor zetmeelaardappelen zijn grote regionale 
verschuivingen overigens ook op technische gronden lastig, omdat er slechts een klein 
aantal verwerkende bedrijven bestaat, en de productie tendeert naar concentratie dichtbij 
de verwerkingslocatie (een 'weightloosing' proces). Daarnaast bestaan er in enkele 
landen marktregelingen voor pootaardappelen. Zetmeelaardappelen en pootaardappelen 
tezamen vormen een kleine twintig procent van de totale aardappelproductie in de EU. 

Het feit dat aardappelen voor een groot deel op een vrije Europese markt terecht 
komen, wil niet zeggen dat de regionale verdeling van grondgebruik of productie niet 
door het Europese landbouwbeleid beïnvloed wordt. Alle landbouwgewassen en land
bouwproducten zijn onderling substituten, aan de aanbod zijde en/of aan de vraagzijde 
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van de markt. Voor akkerbouwgewassen geldt dit zelfs op bedrijfsniveau, vaak in de 
hand gewerkt door eisen met betrekking tot de vruchtwisseling, en de behoefte aan 
risico-spreiding. Maatregelen zoals de Europese marktordening voor granen hebben 
daarmee invloed op de regionale verdeling van de teelt van aardappelen, omdat ze de 
regionale verdeling van de teelt van het substituut granen beïnvloeden. 

Niettemin spoort de gevonden tendens tot regionale concentratie van de teelt van 
aardappelen met het feit dat een belangrijk deel van de aardappelproductie niet direct 
door overheidsingrijpen beïnvloed wordt: niet via prijsbeleid of quota en niet via 
beperking op de internationale handel tussen lidstaten. De tendens heeft daarnaast ook 
een productietechnische achtergrond. In de eerste jaren worden in een aantal regio's 
aardappelen geteeld voor voerdoeleinden. Het wegvallen van die aanwending heeft 
waarschijnlijk ook tot regionale concentratie geleid (zie verder par. 6.3.6.3). 

De gevonden tendens tot concentratie (afgezien van recente jaren, maar daar spelen data-
problemen een doorslaggevende rol) voor het gewas tabak heeft waarschijnlijk een heel 
andere achtergrond. Voor dat gewas bestaat een intensieve Europese marktordening, 
aangevuld met nationale maatregelen. De reden voor de tendens tot concentratie ligt 
primair bij de veranderende structuur van de consumentenvraag, die zich vertaalt in het 
gevoerde beleid. In de EU-9 zijn Zuid-Frankrijk en Midden- en Zuid-Italië de belangrijke 
productiegebieden. In de vijftiger en zestiger jaren was er daarnaast nog tabaksteelt in 
bijvoorbeeld België en Duitsland. Vervolgens is de productie in deze gebieden nagenoeg 
gestaakt. Het feit dat de productie van tabak in meer recente jaren in deze gebieden niet 
meer in statistieken opgenomen is, is geïnterpreteerd als het beëindigen van de teelt, en 
niet als "ontbrekend gegeven" (zie par. 6.2). Dit resulteert in een in de waarde van de 
Gini-coëfficiënt zichtbare tendens tot concentratie. 

De Franse regio's zijn van oudsher, op klimatologische gronden, gespecialiseerd in de 
"dark" tabak . In de Italiaanse productiegebieden spelen de "light"-soorten de 
boventoon. Gaandeweg is de consumentenvraag verschoven van donkere naar lichte 
(Virginia) soorten, die beter in Italië dan in Frankrijk te produceren zijn. De Franse 
productie van donkere tabak is met nationale en Europese maatregelen een tijdlang in 
stand gehouden, maar tegelijkertijd groeide de productie van lichte soorten in Italië. In de 
periodieke aanpassing van de toegewezen productiequota is de veranderende marktvraag 
vertaalt in ruimere toewijzing voor lichte soorten en krimpende toewijzing voor donkere 
soorten. Het resultaat is dat het aandeel van Zuid-Frankrijk als productiegebied van tabak 
langzamerhand gedaald is, terwijl dat van de al belangrijke Italiaanse teeltgebieden 
toegenomen is. Het resultaat is een verdere regionale concentratie van de tabaksproductie 
in de EU geweest. 

Voor rogge, waarvoor slechts gegevens beschikbaar zijn tot 1970/73, lijkt de 
toenemende concentratie vooral een teelttechnische achtergrond te hebben. Rogge heeft 

90 Het navolgende is gebaseerd op mondelinge informatie van inkopers van het tabaksbedrijf 
Kon. Theodoras Niemeyer b.v. 
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over het algemeen een lagere productie per hectare dan andere granen als tarwe en gerst, 
die zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant tamelijk nauwe substituten van rogge zijn. 
Van oudsher werd rogge geteeld als voergewas op plaatsen waar vanwege droogte-
gevoeligheid en gebrek aan bodemvruchtbaarheid andere granen (gerst) niet goed te 
verbouwen waren. Het omgekeerde is ook het geval, rogge is slecht te verbouwen op 
rijkere gronden (problemen van legering). Gaandeweg is de oppervlakte grond waar geen 
gerst maar wel rogge verbouwd kon worden verminderd: op veel arme gronden werd het 
door bemestingsmogelijkheden en waterbeheersing mogelijk gerst te verbouwen. Rogge 
werd daarmee teruggedrongen naar een beperkt aantal regio's waar een rendabele 
overstap naar hoger productieve gewassen niet mogelijk was, en wordt in toenemende 
mate aangewend voor humane consumptie. 

Voor haver tenslotte speelt een vergelijkbare ontwikkeling, namelijk het achterblijven 
van de productie per hectare. Daarnaast speelt de sterke vermindering van het aantal 
paarden een rol: haver is van oudsher het voergewas bij uitstek voor paarden. De afname 
van het aantal paarden in de landbouw vond vooral plaats in het begin van de zestiger 
jaren . Dat lijkt dan ook de reden dat de toenemende regionale concentratie zich pas 
aftekent in 1970/73. 

Voor de andere gewassen is er sprake van een gelijkblijvende of afnemende regionale 
concentratie van de teelt. De ruimtelijke concentratie van het grondgebruik voor tarwe 
blijft tussen 1950/53 en 1986/89 vrijwel constant. Nadere analyse van de regionale 
gegevens liet zien dat er toch belangrijke verschuivingen hebben plaatsgevonden. 
Italiaanse en Duitse regio's hebben terrein verloren ten gunste van Deense en Britse 
regio's. De positieve ontwikkeling in de landen die in 1973 toetraden tot de EU heeft te 
maken met de prijsstijging voor marktordeningsgewassen die het resultaat was van de 
toetreding. De daling in andere regio's heeft deels te maken met een overstap naar de 
teelt van voergerst in typische graangebieden, en met de geleidelijke opkomst van 
graansubstituten in veevoer. 

Voor gerst valt de duidelijk de-concentratie op: de waarde van de Gini-coëfficiënt 
daalt op regelmatige wijze van 0,52 tot 0,42. De oorzaak is vooral de verschuiving van 
tarwe, rogge en haver ten gunste van gerst in gebieden waar van oudsher veel graan, 
maar weinig gerst geteeld werd (Noord-Duitse en Noord-Franse regio's met name). 

Voor zowel tarwe als gerst heeft vanaf de aanvang van de EG een zware 
marktordening gegolden, met een prijspeil dat aanzienlijk hoger lag dan in een vrije 
marktsituatie gegolden zou hebben. Dit heeft er zeker toe geleid dat de teelt zich kon 
handhaven of zelfs uitbreiden op plaatsen waar dat bij een lager prijspeil niet het geval 

91 Tussen 1958 en 1968 daalde de hoeveelheid dierlijke trekkracht (paarden, ezels en koeien, 
maar overwegend paarden) in de EG-6 van 4,8 tot 1,8 min trekeenheden (een paard is een 
trekeenheid). In diezelfde periode nam het aantal mechanische trekeenheden toe van 4,2 min tot 
11,2 min (7 pk is een trekeenheid). (Afgeleid uit EG, Landbouwstatistisch laarboek 1971, pp. 
51,55). 
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geweest zou zijn. 
Voor suikerbieten is de regionale verdeling van het grondgebruik nagenoeg stabiel 

gebleven. Al aangegeven is dat het vigerende quota-systeem daar ongetwijfeld debet aan 
is. Kleine verschuivingen hebben zich voorgedaan vanwege een beperkte herverdeling 
van quota ten gunste van Italië en vanwege de uitbreiding van de EG in 1973. Daarnaast 
speelt een rol dat niet de oppervlakte maar de productie in tonnen suiker gequoteerd is. 
Dit gekoppeld aan het feit dat het soms aantrekkelijk is om boven het toegewezen 
quotum te produceren (C-suiker) kan ook tot ruimtelijke verschuivingen leiden. Tenslotte 
kan ongelijke ontwikkeling van producties per hectare tot verschuivingen in het 
grondgebruik leiden. 

Opvallend is de aanzienlijke de-concentratie van korrelmais en voedermais. Een 
belangrijke oorzaak zit aan de teelttechnische kant. De ontwikkeling van nieuwe rassen 
en variëteiten heeft het mogelijk gemaakt deze gewassen te telen in klimaatgebieden 
waar mais van oudsher geen kans had. De neiging van boeren (veehouders) om 
voedermais te verbouwen als dat technisch mogelijk is, heeft te maken met het feit dat 
mais goedkoop voeder oplevert, en omdat de teelt gemakkelijker te mechaniseren bleek 
dan die van sommige andere voedergewassen (voederbieten bijvoorbeeld). De teelt in 
Noordwest-Europa gebeurt vooral op veehouderijbedrijven, ook al wordt voedermais 
van oudsher als akkerbouwgewas gezien, en als zodanig ook nog steeds geregistreerd. 
Als illustratie van de groei van het snijmais-areaal in Noordwest-Europa kan de 
ontwikkeling in Nederland dienen. In 1961/65 werd voedermais niet als aparte categorie 
van grondgebruik geregistreerd, wat er op wijst dat de omvang zeer beperkt was. In 
1966/70 is de gemiddelde oppervlakte die voor de teelt van mais gebruikt wordt zo'n 
5000 ha., in 1975 was dat opgelopen tot 77.000 ha. en in 1992 ging het om zo'n 220.000 
ha: 11% van de Nederlandse oppervlakte landbouwgrond (gegevens ontleend aan 
CBS/LEI, Landbouwcijfers, div. jaren). 

Los van de hiervoor genoemde redenen voor de snelle ontwikkeling van de teelt in 
gebieden waar mais dertig jaar geleden vrijwel onbekend was, is ook de groei van de 
intensieve veehouderij (primair veroorzaakt door het gevoerde landbouwbeleid, zie par. 
6.3.6.3), en het daarmee verbonden mestprobleem in Nederland en België een reden. 
Mais is goed te verbouwen op zeer zwaar bemeste gronden (zie bijvoorbeeld PAGV, 
1985)92. 

De hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn in grote lijnen terug te vinden in de waarde 
van de Spearman rangcorrelatie coëfficiënt voor de periode 1950/53-1986/89 (tabel 6.5). 
Vanwege de twijfels bij de resultaten voor de jaren 1989/92 zijn die jaren niet gebruikt. 
Zoals al opgemerkt is, is de waarde van de coëfficiënt gelijk aan plus één als de volgorde 
van de regio's in termen van de verhouding tussen het grondgebruik van het betreffende 

In die publicatie wordt op basis van veldproeven gemeld: "Snijmais reageerde bijzonder 
positief op drijfmest" (p. 2). Op dezelfde bladzijde wordt opgemerkt: "De bezwaren van hoge 
drijfmestgiften richten zich niet op de opbrengst en de samenstelling van de snijmais, maar 
temeer op de milieukundige gevolgen." 
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gewas en de totale oppervlakte landbouwgrond niet veranderd is, en is de waarde min 
één als de volgorde geheel omgedraaid is. Voor suikerbieten blijkt de waarde dicht bij 
een te liggen: de volgorde is in de periode van 36 jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dit is 
geheel conform de hiervoor gemaakte opmerkingen over de vrijwel vastliggende 
regionale quota. Voor tabak is de waarde 0,15: de volgorde is aanmerkelijk veranderd 
(de verschuiving in de richting van de Italiaanse regio's). Voor gerst is de Spearman-
coëfficiënt wat lager dan voor de meeste andere gewassen. Dit wordt veroorzaakt door 
enerzijds een afname van het areaal in bijvoorbeeld Nederland en een toename in van 
oorsprong belangrijke graangebieden (zie hiervoor). Voor de overige gewassen is de 
waarde ongeveer 0,7. De lengte van de periode in aanmerking nemend betekent dat dat 
de volgorde van de regio's maar beperkt gewijzigd is. 

Tabel 6.5 Spearman coëfficiënt voor het grondgebruik van akkerbouwgewassen, 
1950/53-1986/89 

tarwe gerst korrelmais aardappelen suikerbieten tabak 

0,77 0,64 0,67 0,70 0,91 0,15 

Het geheel overziende kunnen we concluderen dat er voor belangrijke akkerbouwge
wassen zeer verschillende bewegingen in de EU te zien zijn. Bij sommige gewassen is er 
sprake van aanzienlijke ruimtelijke concentratie, voor andere juist van de-concentratie. 
Bij de meeste gewassen is de verschuiving in de volgorde van de regio's klein, afgezien 
van tabak. 
Een relatie van het niveau van de waarde van de Gini-coëfficiënt met het ontstaan van 
een gemeenschappelijke markt is in feite alleen bij aardappelen te leggen. Voor andere 
gewassen zijn de bewegingen vooral veroorzaakt door teelttechnische aspecten (rogge, 
haver, mais), door ontwikkelingen aan de vraagkant die met het ontstaan van een 
gemeenschappelijke markt weinig van doen hadden (tarwe, gerst, mais) en door het 
gevoerde beleid (tabak, suikerbieten, voedermais). 

Tenslotte moet opgemerkt worden, dat van de breuk in de data vanaf 1980/83 (het 
hogere aggregatie-niveau voor de Duitse regio's), in de Gini's niets terug te vinden is. De 
verandering in het aggregatie-niveau zou in principe moeten leiden tot een vlakkere 
verdeling (een lagere waarde voor de Gini-coëfficiënten). Dit omdat bij aggregatie 
regio's met een hoog aandeel van een bepaald product samengevoegd worden met regio's 
met wellicht een lager aandeel. 

6.3.6.2 Verschillen in de verdeling van grondgebruik en productie 

Tabel 6.6 geeft de Gini-coëfficiënten voor de productie van akkerbouwgewassen, gerela
teerd aan de totale oppervlakte landbouwgrond. Tabel 6.7 geeft het verschil van de Gini's 
van productie en grondgebruik. Bij positieve waarden is de productie schever verdeeld 
dan het grondgebruik. 
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Tabel 6.6 Gini-coëfficiënten voor EU-9 voor de productie van 9 akkerbouwteelten, 
gerelateerd aan de Totale Oppervlakte landbouwgrond van de betreffende 
regio, 1950/1953-1989/1992 

jaar tarwe gerst korrelmais snijmais suikerb. aardappelen tabak 

50/53 0,43 0,62 0,81 - 0,79 0,56 0,76 
60/63 0,42 0,58 0,75 - 0,76 0,57 0,77 
70/73 0,44 0,53 0,61 - 0,75 0,58 0,79 
80/83 0,47 0,49 0,74 - 0,80 0,58 0,91 
83/86 0,47 0,49 0,72 - 0,78 0,63 0,92 
86/89 0,46 0,48 0,59 0,65 0,62 0,65 (0,73) 
89/92* 0,43 0,44 0,55 0,59 0,59 0,70 (0,73) 

: Er ontbreken relatief veel gegevens. 

Tabel 6.7 Verschil tussen Gini-coëfficiënten van productie en van grondgebruik, 
1950/53-1989/92 

jaar tarwe gerst k.mais v.mais suikerb. aardappelen tabak 

50/53 0,02 0,10 0,04 - 0,02 0,11 0 
60/63 0,02 0,06 0,04 - 0,01 0,09 -0,03 
70/73 0,02 0,04 - - 0 0,07 -0,03 
80/83 0,03 0,02 0,02 - 0,06 0,06 0,01 
83/86 0,04 0,04 0,01 - 0,04 0,10 0,01 
86/89 0,04 0,04 0,02 0,07 0,01 0,08 -0,01 
89/92* 0,04 0,02 0,02 0,10 -0,10 0,04 0 

: Er ontbreken relatief veel gegevens. 

Ook deze tabel levert weer een divers beeld op. Er is een aantal uitschieters te noteren bij 
suikerbieten en aardappelen. Voor aardappelen, als vrij gewas geldt dat de jaarlijkse 
oppervlakte nogal kan variëren, afhankelijk van marktverwachtingen, en voor beide 
gewassen geldt dat de oogstomvang behoorlijk kan schommelen. 

Het algemene beeld, dat de productie schever verdeeld is dan de oppervlakte, duidt 
erop dat regio's met een relatief hoge productie per hectare ook een wat groter aandeel in 
het grondgebruik hebben: de teelt is enigermate geconcentreerd in hoogproductieve 
regio's. Toch zijn voor de meeste gewassen de verschillen niet groot. Bij tabak blijken de 
verschillen tussen de verdeling van productie en oppervlakte in een aantal jaren negatief 
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te zijn: de teelt lijkt enigszins geconcentreerd in regio's met een wat lagere productie per 
hectare. De oorzaak ligt primair in verschillen in typen tabak die geproduceerd worden 
(zie ook par. 6.3.6.1). 

Er is een lichte tendens naar afnemende verschillen tussen productie en grondgebruik, 
ook al is dat niet bij alle gewassen het geval. Meerdere verklaringen zijn mogelijk, 
variërend van ingebruikneming van minder productieve gronden, via ziektedruk in 
concentratiegebieden, tot een afnemend belang van de factor grond in het 
productieproces, of een succesvol proces van diffusie van technologie. Uit eerder 
onderzoek is bekend dat de productie per hectare tussen 1950/53 en 1970/73 in 
kilogrammen in vrijwel alle regio's van de EU in absolute zin nagenoeg even hard 
gestegen is (Jacobs en Strijker, 1981). Dit leidt tot kleinere procentuele verschillen. In 
dat onderzoek, gebaseerd op de eerder genoemde 344 regio's, bleek dat tussen 1950 en 
1960 de toename van de kilogram-opbrengsten in regio's met initieel een hoge kilogram
opbrengst sneller toenamen dan in de andere regio's. Tussen 1960 en 1970 bleek het 
omgekeerde het geval. Het afvlakken van de procentuele verschillen in de kilogram
opbrengsten is ook af te leiden uit een analyse van de regionale verdeling van de produc
ties per hectare (Strijker en Tamminga, 1991, p. 295-296). In dat onderzoek, gebaseerd 
op de 110 resp. 90 regio's die in dit hoofdstuk aan de orde zijn, zijn de Gini's bepaald van 
de productie per hectare gerelateerd aan de oppervlakte van het betreffende gewas voor 
de regio's van de EU voor de periode 1950/53- 1983/86. Deze Gini's bleken over het 
algemeen afnemend in de tijd, van ongeveer 0,2 in 1950/53 tot ongeveer 0,1 in 1983/86. 

6.3.6.3 Dierlijke productie 

Voor dierhouderij is het minder zinvol de activiteiten uit te drukken in termen van 
grondbeslag. Om niveaus en ontwikkeling van de ruimtelijke concentratie van de 
dierhouderij te analyseren, wordt daarom de ruimtelijke verdeling van het aantal dieren 
bepaald. Tabel 6.8 geeft de resultaten. 

Evenals bij de plantaardige productie is ook het beeld bij de dierlijke productie tamelijk 
divers. Daarbij moet worden opgemerkt dat de resultaten voor 1989/92 voor varkens, 
kippen en schapen slecht vergelijkbaar zijn met die voor eerdere jaren vanwege veel 
ontbrekende gegevens. Voor melkkoeien, varkens en kippen is er een duidelijke tendens 
tot concentratie. Dat is tot 1983/86 ook het geval voor koeien totaal. Voor schapen is er 
juist een tendens naar de-concentratie. De resultaten kunnen als volgt geïnterpreteerd 
worden. 
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Tabel 6.8 Gini-coèjficiënten van aantallen dieren van vijf diersoorten, met de 
oppervlakte landbouwgrond als maat voor de totale regio-omvang, EU-9 

jaar varkens kippen runderen w.v. melk

koeien 

schapen 

50/53 0,48 0,57 0,29 0,32 0,57 
60/63 0,53 0,60 0,33 0,34 0,59 
70/73 0,58 0,51 0,29 0,31 0,58 
80/83 0,63 0,36 0,43 0,49 
83/86 0,67 . 0,38 0,45 0,54 
86/89 0,69 0,58 0,36 0,45 0,54 
89/92 0,65 0,61 0,34 0,45 0,55 

Varkens en kippen 

Varkens en kippen vallen niet onder een zware marktordening en in dat opzicht was er 
sprake van min of meer onverstoorde markten. Toch is dat niet de enige oorzaak van de 
geconstateerde concentratietendens. Een belangrijke reden is te vinden in de ontwikkeli
ng van de voerkosten. Voer voor de intensieve veehouderij kan geproduceerd worden op 
basis van granen, maar ook op basis van heel andere producten. Voor granen bestaat een 
zware marktordening, met importbescherming. Voor veel andere producten op basis 
waarvan voer geproduceerd kan worden bestaat zo'n grensbescherming niet. Deze 
producten worden in de politiek aangeduid met de feitelijk onjuiste term 
"graanvervangers" (zie Blom, 1995, p. 27). Het betreft namelijk producten, die pas na 
bewerking en menging tot een veevoer leiden met ongeveer dezelfde karakteristieken als 
veevoer op basis van graan. Het relatief hoge prijspeil voor granen in de EU, met 
bijbehorende hoge invoerheffingen, heeft geleid tot een prijsnadeel voor voer op basis 
van graan, ten opzichte van voer op basis van andere, geïmporteerde grondstoffen, in 
gebieden die tegen lage kosten vanuit de wereldmarkt kunnen importeren. Het betreft 
dan met name gebieden dichtbij, of met waterwegen verbonden met grote zeehavens. In 
gebieden die, in transportkosten gemeten, ver verwijderd liggen van zeehavens en 
dichtbij graanproducerende gebieden liggen, is voer op basis van graan goedkoper dan 
voer op basis van andere, geïmporteerde producten. Het basisbeeld is dan dat van 
oudsher de intensieve veehouderij gevestigd was in gebieden waar goedkoop voer op 
basis van lokaal geproduceerde grondstoffen ruim beschikbaar was, of over korte afstand 
aan te voeren was. De granenmarktordening leidde ertoe dat in principe in alle regio's de 
prijs van graan hoger kwam te liggen dan wanneer er geen granenmarktordening had 
bestaan. Dit zou op zichzelf geen verandering van de relatieve regionale verschillen in 
voerkosten betekenen. 

Omdat graansubstituten niet onder de graanmarktordening vallen en dus zonder 
variabele invoerheffing geïmporteerd kunnen worden, konden sommige regio's de 
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relatief hoge graanprijs ontgaan door over te stappen op voer op basis van goedkopere, 
uit derde landen geïmporteerde producten. Dit zorgde wel voor een ruimtelijke 
verandering van de relatieve voerkosten . Regio's die van oudsher een voerkostennadeel 
hadden, kregen gaandeweg een voerkostenvoordeel, met als gevolg dat de intensieve 
veehouderij zich daar relatief en absoluut uitbreidde. Dit effect wordt nog versterkt door 
het optreden van schaalvoordelen. Een eerste schaaleffect is dat bij het produceren van 
voer op basis van andere producten dan granen, er veel verschillende grondstoffen 
gebruikt worden om via menging tot een voer te komen dat qua samenstelling dicht ligt 
bij voer op basis van graan. Aanvoer van die verschillende producten (zoals tapioca, 
maisglutenvoermeel, sojaschroot) kan het goedkoopst gebeuren met bulk-zeevervoer. 
Exporteurs naar de EU neigen er derhalve toe aan te voeren via een haven waar een grote 
omzet voor het betreffende product bestaat, om kosten uit te sparen en om tijdelijk 
prijsbederf tegen te gaan. De grote en goedkope aanvoer vertaalt zich in een lagere prijs 
voor de afnemers in die haven, waardoor het voerkostenvoordeel van een regio dichtbij 
de voor de grondstoffen belangrijkste haven toeneemt. Een tweede schaaleffect kan 
optreden in de verwerking van de grondstoffen tot mengvoer en in de daarop volgende 
schakels, zoals in het transport naar intensieve veehouderijbedrijven. 

Havens, waar vanuit met buiktransport een groot achterland te bereiken is, hebben de 
grootste kans uit te groeien tot de dominante aanvoerhaven. Blom (1995, par. 5.6) stelt 
vast dat de verschillen in grondstofprijzen voor veevoer in de regio's van de EU niet 
geheel uit transportkostenverschillen verklaard kunnen worden. De grootte van het 
marktgebied en incidentele factoren spelen eveneens een rol. 

Het beeld dat aldus ontstaat is dat de voerkosten in ver bij havens weg liggende 
gebieden met een grote graanproductie door de (lokale) prijs van graan bepaald worden. 
Is er ter plaatse weinig graan voorhanden dan wordt de prijs bepaald door de prijs van 
graan in omliggende gebieden, vermeerderd met de transportkosten. In gebieden 
dichterbij de zeehavens is de prijs van substituut-grondstoffen alsmede de 
transportkosten bepalend. In de EU is Rotterdam de centrale aanvoerhaven van 
veevoergrondstoffen. In de regio's die over water (rivieren, kanalen) goed vanuit 
Rotterdam bereikbaar zijn, zijn de veevoerprijzen derhalve relatief laag, toenemend met 
de transportkosten en beïnvloed door schaalvoordelen. Gebieden in de benedenloop van 
de grote rivieren (Zuid- en Oost-Nederland, Nordrhein-Westfalen en het zuidwestelijk 
deel van Niedersachsen, en Vlaanderen zijn dan de gebieden met een 
voerkostenvoordeel. Goed vergelijkbare gegevens over de prijs van veevoergrondstoffen 
en veevoer op het niveau van regio's zijn niet beschikbaar (dit is nogal merkwaardig, 
gegeven de grote invloed van ruimtelijke verschillen in de prijzen van 
veevoergrondstoffen op de concurrentieverhoudingen en op de locatie van de intensieve 
veehouderij in de EU). Op het niveau van landen worden wel geharmoniseerde gegevens 
gepubliceerd94. Gemiddeld over de periode 1977-1992 blijkt de prijs per 100 kg soja-

93 Varkensvoer bestaat (in volume) in Nederland momenteel voor 10-15% uit granen, kippen
voer voor 30%. 

94 Eurostat, Agricultural Prices, div. jaren. 
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schroot in Nederland 21,07 ECU te zijn, in België 25,34 ECU en in Duitsland 26,38 
ECU. Omdat de prijzen van een dergelijk product snel oplopen als niet over water 
vervoerd kan worden, zeggen de gevonden prijzen voor België en Duitsland echter niet 
zoveel. Blom (1995, p. 175) berekent de mengvoerprijs voor varkensvoer in een aantal 
gebieden van de EU in 1992/93. Bij een prijs van 140 ECU/ton in Nederland komt hij tot 
146 ECU/ton in Noordwest-Frankrijk, 156 in Portugal, 159 in Noord-Duitsland, ruim 
160 in het westen van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noordoost-Spanje, en 
180 in Noord-Italië. Rekening houdend met handelsmarges en met een aandeel van de 
voerkosten in de productiekosten van varkens van 50% (conform Blom, 1995, p. 178) 
betekent dat een structureel kostenvoordeel voor de Nederlandse varkenshouderij ten 
opzichte van andere grote productiegebieden van ten minste 5% en ten opzichte van 
Noord-Italië van bijna 10%. Schaalvoordelen in de varkensproductie op andere terreinen 
dan veevoer maken dit verschil vrijwel zeker nog groter. 

Een interessante vraag is waarom de EU toegelaten heeft dat EU-graan verdrongen 
werd door goedkope importproducten, oftewel waarom men het zogeheten "Gat van 
Rotterdam" heeft laten ontstaan en bestaan. Een mogelijke verklaring is dat bij het tot 
stand brengen van de marktordeningen het probleem niet gezien is, en dat het later lastig 
terug te draaien was. Nederland en België waren niet genegen het voerkostenvoordeel 
dat ze in de schoot geworpen kregen, weer af te staan. Deze verklaring behoeft enige 
nuancering, in de zin dat ten tijde van het vastleggen van de graanmarktordening wel al 
een beperkte import uit derde landen van grondstoffen voor de veevoerindustrie bestond. 
Uit mondelinge informatie van Mansholt is mij bekend dat Mansholt en de Nederlandse 
regering op de hoogte waren met de mogelijkheid dat vergroting van de import van 
substituten zou kunnen optreden. Men was zich bewust van de mogelijke positieve 
gevolgen voor onder meer Nederland, en negatieve gevolgen voor de graanproducenten 
in de EU, en heeft het punt vervolgens niet ter sprake gebracht. Het is echter denkbaar 
dat dit een rationalisatie achteraf betreft. 

Heringa (1998, p. 32-33) voert als argument voor het ongestoord in de EU toelaten 
van sommige veevoergrondstoffen aan dat ten tijde van het tot stand komen van het land
bouwbeleid de zogeheten Dillon-ronde in het kader van de GATT hep. Concessies voor 
belangrijke producten kon de EU op dat moment niet doen, omdat het 
gemeenschappelijke beleid nog niet klaar was. Men kon wel concessies doen bij 
producten die voor de EU op dat moment niet belangrijk waren, zoals oliehoudende 
zaden en tapioca. 

De veranderende regionale verschillen in voerkosten zijn de belangrijke verklaring voor 
de grote verandering in de mate van concentratie van de varkensproductie in de EU. In 
wat mindere mate geldt dat ook voor de kippenproductie. In het vervolg wordt niet 
apart op de situatie in de kippenhouderij ingegaan, omdat voor veel regio's data 
ontbreken. 

Rond 1950 zijn de regio's met de hoogste concentratie varkens gelegen in het 

' Vanwege het wat grotere aandeel granen in kippenvoer. 
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oostelijk deel van West-Duitsland, in een gebied waar goedkoop voer beschikbaar is 
(voeraardappelen en graan). Met de toenemende industrialisatie werd de voor die 
productie benodigde arbeid schaarser en duurder. In de graanteelt was dat op te vangen 
door mechanisatie, op basis van technologie die in de grote graangebieden van de VS 
ontwikkeld was. Mechanisatie van de aardappelteelt was lastiger, omdat die nog volledig 
ontwikkeld moest worden. De aardappelen verdwenen daarom uit het voerpakket, en 
graan bleef over (Stinshoff, 1967, p. 18)96. Dezelfde auteur merkt op dat de 
voeraardappel in die tijd toenemende concurrentie krijgt van tapioca. De genoemde 
gebieden kwamen daarmee op een vergelijkbare kostprijs voor varkensvoer te liggen als 
de andere grote graangebieden (Denemarken en Frankrijk). Met de totstandkoming van 
het EU-beleid en daarmee het ontstaan van een voerkostenvoordeel voor gebieden 
"dichtbij" Rotterdam verschoof de varkensteelt naar het westen: naar de gebieden die tot 
op de dag van vandaag de belangrijkste productiecentra van varkens zijn. De 
verschuiving van de concentratiegebieden is weergegeven in de kaarten 6.1 t/m 6.6. 
Voor het samenstellen van de kaarten zijn de regio's van de EU-9 afnemend gerangschikt 
naar varkensdichtheid in termen van varkens per hectare landbouwgrond. In de kaarten 
zijn de regio's gearceerd waarin 10%, respectievelijk 20% van de EU-varkensstapel 
voorkomt. Het niet in de kaarten opgenomen deel van de EU behoort tot de groep 20-
100%. In de beginjaren betreft het vooral regio's in oostelijk West-Duitsland, later ook 
Deense regio's en vooral ook Nederlandse en Belgische regio's. In recente jaren zit meer 
dan 10% van alle Europese varkens in slechts drie (ook nog kleine) regio's: Noord-
Brabant, Limburg (NL) en West-Vlaanderen. 

Nadere analyse (zie ook tabel 6.17) leert dat de varkensdichtheid (varkens/totale 
oppervlakte landbouwgrond) in de regio's met de hoogste varkensdichtheid op ongeveer 
2 varkens per ha lag in 1950/53 (Detmold en Hannover). Dat is ook in 1960/63 het geval, 
zij het dat een aanzienlijk aantal Deense, Belgische en vooral Nederlandse regio's dan 
ook op een dichtheid van 2 zit. In 1970/73 wordt de kopgroep gevormd door West-
Vlaanderen en Noord-Brabant met 7 varkens per hectare, Limburg (NL) en Gelderland 
met 6 en Limburg (B) met 5 varkens per hectare. In 1980/83 wordt de lijst aangevoerd 
door Noord-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg (NL) met respectievelijk 13, 12 en 
11 varkens per hectare. In 1986/89 en 1989/92 ligt de dichtheid nog veel hoger. In 
1986/89: Noord-Brabant (18), Limburg (NL) (14) en West-Vlaanderen (13). 

In 1989/92 betreft het dezelfde regio's met dichtheden van respectievelijk 21, 16 en 

96 Deze opmerking slaat op aardappelteelt in het algemeen. Voeraardappelen vormen eigenlijk 
geen aparte categorie. Het betreft van oudsher productie die zowel voor consumptie- als 
voerdoeleinden gebruikt wordt, waarbij een groter deel voor vervoedering gebruikt wordt als de 
oogst hoger is. Voeraardappelen worden als gevolg daarvan doorgaans dan ook niet als aparte 
statistische categorie onderscheiden. Dit onderscheid wordt wel gemaakt in een overzicht van de 
ontwikkeling van de oppervlakte aardappelen in West-Duitsland, waarin althans de categorieën 
"ausgesprochene Speisekartoffeln" en "Speise- und Wirtschaftskartoffeln" (inclusief 
fabrieksaardappelen overigens) gegeven worden (Stinshoff, 1967, p. 25). Tussen 1953 en 1965 
daalt het areaal "Speise- und Wirtschaftskartoffeln" van 0,8 min ha tot 0,4 min ha. 
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1597. In absolute aantallen is de ontwikkeling in het kerngebied Noord-Brabant nog 
indrukwekkender: het aantal varkens bedroeg in 1950/1953 310.000 en in 1989/1992 5,8 
miljoen. In diezelfde periode nam het aantal varkens in de EU-9 toe van bijna 30 miljoen 
tot ruim 80 miljoen. 

De wijzigingen in het EU-graanbeleid (de MacSharry-besluiten van 1992 en de 
besluiten in het kader van Agenda 2000), waarbij de EU-graanprijs aanzienlijk verlaagd 
is, en veel dichter bij het wereldmarktprijspeil komt, kunnen het beeld drastisch 
veranderen. De invoer van graansubstituten is oorspronkelijk tot stand gekomen op basis 
van het feit dat voor graan een veelal aanzienlijke variabele importheffing gold en voor 
de substituten niet. Het sterk verlagen van de interne graanprijs doet wellicht het 
prijsverschil voor een belangrijk deel te niet. 

Toch is dat niet zonder meer het geval. De prijs van gemporteerde graanvervangers is 
namelijk gerelateerd aan de intra-EU graanprijs. Het aanbod van graanvervangers is niet 
onbeperkt en de prijs (in de EU, maar daarmee ook in het land van herkomst) volgt dan 
de EU-graanprijs (Meester en Strijker, 1985; Blom, 1995). Het gaat immers ten dele om 
grondstoffen die het karakter van restproduct hebben en in het land van herkomst nauwe
lijks enige waarde hebben, of waarvoor ter plaatse geen lonende teeltalternatieven 
bestaan. Transportkosten naar de EU en marktomstandigheden in de EU bepalen dan de 
prijs in de EU. Dit meedalen van de prijs van graanvervangers met de EU-graanprijs gaat 
door tot het niveau waarbij het niet meer lonend is de graanvervangers naar de EU te 
exporteren. Dat is in het algemeen het niveau waarbij de beperkte productiekosten en de 
overslag- en transportkosten niet meer goedgemaakt worden. De praktijk is ingewik
kelder, omdat slechts bepaalde mengverhoudingen van graanvervangers tot bruikbaar 
voer leiden, en omdat sommige ingrediënten wel degelijk een duidelijke kostprijs in het 
land van herkomst hebben. De verwachting is dat de prijs van de substituten niet veel 
verder zal dalen dan, omgerekend 100 ECU. De huidige graanprijs zit ongeveer op dat 
niveau. Dat zou impliceren dat het voerkostenvoordeel voor substituten (nagenoeg) ver
dwijnt. Toch is dat niet direct en volledig het geval, omdat (Blom, 1995, p. 173): "(...) er 
in het verleden veel geïnvesteerd is in de ontwikkeling van de opslag, overslag en het 
vervoer van deze grondstoffen. (En) (...) er is met name in West-Europa een grote kennis 
opgebouwd over de gebruiksmogelijkheden van bijproducten van allerlei soort." Het gaat 
dan ook om bijproducten die in de EU geproduceerd worden. De beschikbaarheid van 
dergelijke bijproducten neemt toe, en kan wellicht nog lang voor een voerkostenvoordeel 
in de huidige concentratiegebieden zorgen. 

Een aanwijzing voor de veranderende kostenverhouding tussen graan en graanver
vangers is dat in recente jaren, ten tijde van de prijsdaling van graan, de graancomponent 
in veevoer toeneemt, terwijl dat aandeel in het verleden in de EU als geheel gedaald was 
van 50% tot 30% (Blom, 1995, p. 27). Deze ontwikkeling is ook af te lezen uit de 
omvang van de overslag van veevoergrondstoffen in Rotterdam (de belangrijkste 
invoerhaven). Zo is in tien jaar tijd de aanvoer van veevoer en veevoergrondstoffen 

" Volgens de landbouwtelling 1997 van het CBS is de varkensdichtheid in 1997 in Noord-
Brabant verder opgelopen tot 25 en in Limburg (N) tot 18. 
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gedaald, van ongeveer 11 min. ton in 1986 tot 4 min. ton in 1996 (zie figuur 6.1). 

Kaart6.1 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1950-
1953) 
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Kaart 6.2 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1960-
1963) 
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Kaart 6.3 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varhens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1970-
1973) 
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Kaart 6.4 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1980-
1983) 
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Kaart 6.5 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1986-
1989) 

Percentage van alle varkens in de EU-9 

• 0 - 10% 
H 10 - 20% 
_ 20-100% 

b 

a 

152 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 

Kaart 6.6 Aandeel van EU-regio's in het totale aantal varkens van EU-9. Regio's 
afnemend gerangschikt naar aantal varkens per ha. landbouwgrond (1989-
1992) 
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Figuur 6.1 Overslag van veevoeder in Rotterdam (min. ton) 
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Het volume-aandeel van veevoer en veevoergrondstoffen in de totale overslag (excl. 
ruwe aardolie) in de Rotterdamse haven is in diezelfde periode gedaald van 9% tot 

98 

ongeveer 3% . Omvang en aandeel zullen de komende jaren ongetwijfeld verder 
afnemen. 

Gegeven schaalvoordelen en inertia in het gevestigde productiegebied voor varkens 
wordt het uiteindelijk kostenvoordeel van die gebieden in de productie van varkens 
eveneens niet direct en volledig weggevaagd. Wel moet aangenomen worden dat het 
verschil in kosten tussen het gebied dat vanuit Rotterdam van veevoergrondstoffen 
voorzien wordt en de grote graangebieden in de EU (Denemarken, Noord-Frankrijk) veel 
kleiner wordt. De sterke concentratie van de varkenshouderij bij "Rotterdam" zou 
daarmee op termijn ter einde kunnen komen. 

Een aantrekkelijk aspect daarvan is dat de negatieve aspecten van een hoge concentratie 
van dieren in een klein gebied (mest, ziektedruk, stank) daarmee ook kleiner worden. 
Oftewel, de Nederlandse overheid heeft, vanuit het EU-graanbeleid geredeneerd, nu 
minder reden dan in de periode vóór 1992 om in de Nederlandse varkenshouderij in te 
grijpen: de ruimtelijke verdunning komt de komende jaren wellicht ten dele vanzelf, via 
de markt tot stand. 

Berekend uit CBS, Statistiek van de Zeevaart, Voorburg, div. jaren. 
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Schapen 

De ontwikkeling van de Gini-coëfficiënt voor schapen is geheel tegengesteld aan die van 
varkens en kippen. Ook deze ontwikkeling is veroorzaakt door EU-beleid, en wel langs 
twee lijnen. De eerste is het bestaan van een marktordening voor schapen, ingesteld bij 
de toetreding, in 1973, van het Verenigd Koninkrijk tot de EU. In eerste instantie was 
schapenhouderij slechts lonend in gebieden waar weinig alternatieven voor handen 
waren (met name berggebieden en gebieden met natuurlijke graslanden). Bij het tot stand 
brengen van de schapenmarktordening was de schapenhouderij dan ook vooral in 
dergelijke gebieden geconcentreerd (hoewel de meningen over de mate van concentratie 
verschilden: zie Meester en Strijker, 1985, pp. 124-128 en CBS, 1986ab). Met het 
opzetten van een marktordening voor schapen werd schapenhouderij financieel 
aantrekkelijker gemaakt, met als gevolg dat de schapenhouderij toenam, en dan in het 
bijzonder in regio's met relatief gunstige productie-omstandigheden. Dit leidde tot een 
meer gelijkmatige verdeling van schapen over de EU-regio's. Een tweede aspect was de 
introductie van melkquota in de EU, in 1984. De melkquotering had als direct gevolg dat 
het aantal melkkoeien afnam. Melkveehouderij speelt zich vooral af in gebieden met 
goede productie-omstandigheden. Voor de betrokken ondernemers was schapenhouderij 
een goed alternatief, omdat daarvoor vrijwel dezelfde machines, gebouwen en kennis 
benodigd zijn. De opkomst van de schapenhouderij in melkveehouderijgebieden werd 
nog versterkt door de institutionele vormgeving van de melkquotering, waarbij quota 
gekoppeld werden aan de beschikbaarheid van grond. Verkoop of verhuur van grond 
leidde daarmee tot verlies van quota. Melkveehouders waren zo feitelijk gedwongen hun 
land aan te houden, en schapenhouderij was het meest voor de hand liggend gebruik van 
die grond. Met het losser worden van de koppeling tussen quotum en grond is deze druk 
later weer afgenomen. Een en ander betekent dat als in 1984 de melkquota niet 
grondgebonden geweest zouden zijn, of als voor prijsverlaging van melk in plaats van 
quotering gekozen was, een belangrijke stimulans ontbroken had voor de ruimtelijke 
verspreiding van de schapenhouderij. 

Koeien en melkkoeien 

Zowel bij koeien totaal als bij melkkoeien valt de scherpe toename van de Gini-
coëfficiënt in de periode 1970/73-1983/86 op. De verklaring ligt niet in de breuk in de 
data-reeks (het hogere aggregatie-niveau voor de Duitse regio's), omdat daarvan juist een 
afvlakkende werking op de Gini-coëfficiënten verwacht moet worden (zie de 
opmerkingen daarover in par. 6.3.5). De verklaring ligt evenmin in een snelle toename 
van de oppervlakte grasland. De Gini-coëfficiënt daarvan is in alle jaren ongeveer 0,3. 
Wel zou de groei van het mais-areaal in de hiervoor besproken regio's een rol kunnen 
spelen. Door dit element, of mede door andere redenen blijkt in de betreffende periode 
het aantal melkkoeien per hectare grasland vooral toegenomen te zijn in regio's die al een 
relatief hoge veedichtheid hadden. Figuur 6.2 geeft, voor regio's waarvoor volledige 
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gegevens beschikbaar zijn, het aantal melkkoeien per hectare grasland per regio, waarbij 
de regio's afnemend geordend zijn naar diezelfde variabele, in 1970/73. Daarnaast is 
opgenomen de procentuele verandering van het aantal melkkoeien per hectare tussen 
1970/73 en 1986. De regio's die een bovengemiddelde groei vertonen, zijn vooral de 
regio's die al een hoge dichtheid hadden: een aantal Vlaamse en Nederlandse regio's en 
delen van het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste uitzondering vormen de Waalse 
regio's, die een relatief hoge dichtheid hadden, maar die in de genoemde periode positie 
verloren hebben. Andere regio's met een hoge procentuele groei (delen van Nederland, 
het noordwesten van Duitsland en een aantal Franse regio's) behoorden veelal ook in 
1970/73 al tot regio's met een relatief hoge dichtheid. 

Figuur 6.2 Gemiddeld aantal melkkoeien per ha per regio in 1970/73, en de 
procentuele verandering van het aantal melkkoeien per ha per regio tussen 
1970/73 en 1986, ten opzichte van 1970/73. Regio's afnemend gerang
schikt naar aantal melkkoeien per ha 
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Naast de al genoemde toename van het mais-areaal zijn twee mogelijke oorzaken 
voor deze ontwikkeling te noemen. De eerste is dat met de import van goedkope 
veevoergrondstoffen, niet alleen varkensvoer, maar ook het voer voor melkvee in de 
regio's met goedkope toegang vanuit Rotterdam een kostenvoordeel kreeg ten opzichte 
van andere regio's. Wel moet opgemerkt dat het aandeel van aangekocht (kracht-)voer in 
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de kostprijs van melk veel kleiner is dan in de kosten van varkensvlees. Een tweede 
verklaring ligt in de technische ontwikkeling. In de periode 1970/73-1986 zijn snelle 
ontwikkelingen opgetreden in melkopslag op het melkveehouderijbedrijf en in het soort 
stallen dat gebruikt werd (ligboxenstallen). Dit leidde tot aanzienlijk investe
ringsactiviteiten. Daardoor ontstond een opschaling van het productieproces van melk, in 
de zin dat de minimaal benodigde technisch-economische schaal van de melkveehouderij 
snel opschoof. Dit leidde tot specialisatie, en specialisatie in de richting van 
melkveehouderij vond dan vooral plaats in gebieden met voor melk goede productie
omstandigheden: gebieden die al een aanzienlijke dichtheid van melkvee hadden. In 
gebieden waar akkerbouw een relatief gunstige activiteit was, verdween door 
specialisatie de melkveehouderijtak van het tot dan toe gemengde bedrijf. 

De stabilisatie van de Gini-coëfficiënten in de jaren na 1983/86 wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door het bestaan van de melkquota sinds 1984. Uitwisseling van quota over 
landsgrenzen heen is in het algemeen niet toegestaan, en is in de praktijk slechts opgetre
den via beleidsmatige aanpassing van landenquota van beperkte omvang. Binnen 
lidstaten is de mogelijkheid om met quota tussen regio's te schuiven in sommige landen 
wel aanwezig (zie hoofdstuk 2). De gevonden waarden voor de Gini-coëfficiënt duiden 
er niet op dat dit wezenlijke invloed gehad heeft op het niveau van de EU. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat de omvang van het melkquotum niet volledig de omvang van de 
melkveestapel bepaalt, omdat verschillen in groei in productie per koe bij gelijkblijvend 
quotum tot verschil in ontwikkeling van de melkveestapel kan leiden. 

Ook binnen lidstaten zijn, voorzover bekend, de interregionale verschuivingen 
beperkt (zie o.m. Burrell, 1989). Tot op zekere hoogte is Frankrijk hierop een uitzon
dering. In dat land herverdeelt de overheid (net zo als in bijvoorbeeld Denemarken) 
vrijkomende quota. Vergelijking van de melkveestapel per regio in 1983-85 en in 1989-
92 laat in alle regio's een daling van de melkveestapel zien. In een aantal regio's is de 
dating meer dan 20% (bijvoorbeeld Bourgogne en Pays de la Loire). In een aantal regio's 
met een goede bedrijfsstructuur, zoals Haute- en Basse-Normandie, is de daling veel 
kleiner (zo'n 10% of minder). Deze uitkomsten wijken overigens nogal af van resultaten 
van Guyomard et al. (1996), die de feitelijke regionale verschuiving van melkquota 
afleiden uit het FADN. Een belangrijke oorzaak van het verschil zit waarschijnlijk in de 
onbetrouwbaarheid op dit terrein van de door hen gebruikte gegevensbron. 

Voor wat betreft koeien totaal doet zich nagenoeg dezelfde ontwikkeling voor als bij 
melkkoeien, en dat is logisch omdat de Europese veestapel voor tweederde uit 
melkkoeien bestaat. De daling, in recente jaren, van de waarde van de Gini-coëfficiënt is 
toe te schrijven aan ontwikkelingen in de verdeling van vleesvee over de regio's. De 
verklaring daarvan loopt parallel met de verklaring voor een vergelijkbare ontwikkeling 
bij schapen. Oorspronkelijk wordt vleesvee vooral gehouden in de qua productie
omstandigheden wat minder bedeelde regio's. De als gevolg van de superheffing 

95 Dit deel van het onderzoek van Guyomard e.a. is gebaseerd op gegevens uit het FADN, 
waarin kleinere bedrijven ontbreken (zie Guyomard et al., 1996, table 4). 
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vrijgekomen productiecapaciteit op melkveehouderijbedrijven is in de jaren na 1983/86 
ten dele opgevuld met vleesvee, waardoor de verdeling over de regio's minder scheef 
werd. 

6.3.6.4 Productietakken 

Behalve op het niveau van individuele (akkerbouw-) producten is ook de mate van 
concentratie van het grondgebruik van productietakken nagegaan (akkerbouw, gras en 
tuinbouw). In de eerste jaren blijkt een tendens tot concentratie aanwezig (tabel 6.9). 
Vanaf 1970-73 blijven de (ongecorrigeerde) Gini-coëfficiënten, voorzover te berekenen, 
vrijwel constant. Voor tuinbouw ontbreken voor de latere jaren vergelijkbare gegevens. 
Binnen de tuinbouw is voor glastuinbouw en andere vormen van beschermde 
tuinbouwteelten recent onderzocht hoe de verhoudingen in Europa liggen (Alleblas, 
1996). Uit dat onderzoek blijkt dat Nederland ruim 40% van het glasareaal in Europa 
herbergt en Duitsland ruim 10%. Andere landen zitten beneden de 10%. Bij de teelt 
onder plastic is Spanje koploper met meer dan de helft van het areaal. Daarbinnen omvat 
het gebied Almeria bijna 40% van het totale Europese areaal. De oppervlakte in dat 
gebied is zeer snel gegroeid, van 3400 ha in 1977 tot 24.000 ha in 1994. Een 
samenvattend overzicht over de ruimtelijke verschuivingen van deze teelten bevat het 
onderzoek echter niet. 

Zoals al opgemerkt (par. 6.3.5) moet er bij een vergelijking tussen producten, en meer 
nog bij productietakken, rekening mee gehouden worden dat bij cultures die een 
grondgebruik hebben dat groter is dan de omvang van de kleinste regio, de gemeten 
waarde van de Gini-coëfficiënt zelfs bij volledige concentratie belangrijk kleiner dan 
één zal zijn. Een bepaalde waarde voor de grote tak blijvend grasland duidt dan op een 
hogere mate van concentratie dan wanneer dezelfde waarde bij de kleinere categorie 
'tuinbouw' gemeten wordt. Correctie voor dit aspect leidde tot de conclusie dat de drie 
gebruikscategorieën elkaar qua mate van concentratie maar weinig ontlopen. 
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Tabel 6.9 Gini-coëfficiënt van grondgebruik voor drie productietakken, gerelateerd 
aan de totale oppervlakte landbouwgrond, EU-9. Tussen haakjes: in 
procenten van de maximaal mogelijke waarde 

1950- 1960- 1970- 1980- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1983 1986 1989 1992 

akkerbouw 0,22 0,22 0,26 0,25 0,25 0,26 -

(0,43) (0,42) (0,52) (0,49) (0,49) (0,51) 

blijvend grasland 0,29 0,29 0,31 0,29 0,29 0,32 0,30 

(0,45) (0,45) (0,49) (0,45) (0,46) (0,50) (0,47) 

tuinbouw 0,43 

(0,44) 

0,42 

(0,43) 

0,46 

(0,47) 

- - - -

6.3.6.5 Toegevoegde waarde 

Op basis van Eurostat-gegevens over de productiewaarde van de landbouw in de EU-
regio's kan ook de mate van concentratie van de agrarische productie gemeten worden. 
Hiertoe kan wederom een Gini-coëfficiënt bepaald worden, zij het slechts voor de jaren 
vanaf 1975. Een vraag die direct opdoemt is waaraan de productiewaarde gerelateerd 
moet worden. Als de totale landoppervlakte of het totale aantal inwoners per regio als 
basis gekozen wordt, wordt vooral het belang van de landbouwsector voor de regionale 
economie in beeld gebracht. Als de productiewaarde aan de oppervlakte landbouwgrond 
gerelateerd wordt, ontstaat een beeld van de mate van concentratie binnen de agrarische 
sector. Als we ervan uitgaan dat het landbouwbeleid primair een sectorbeleid is, dan ligt 
de laatste benadering voor de hand. 

Aangezien er voor de afzonderlijke regio's pas vanaf 1980 cijfers over de productie
waarde per hectare bekend zijn, maken we gebruik van de Bruto Toegevoegde Waarde 
voor de landbouw als indicator voor de productiewaarde per hectare. Ook voor dit 
kengetal zijn echter geen lange reeksen te maken. De EU geeft cijfers vanaf 1975, zodat 
hier slechts een periode van ongeveer tien jaar kan worden geschetst (tabel 6.10). 
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Tabel 6.10 Gini-coëfficiënt van de bruto toegevoegde waarde in de landbouw, 
gerelateerd aan de totale oppervlakte landbouwgrond, EU-9 

1975-1978 1980-1983 1983-1986 1986-1989 

Aantal regio's 

Bruto toeg. waarde/ha 
89 

0,25 
89 

0,24 
89 

0,25 

87* 

0,28 

* Alle regio's van de EG-9 minus 3 Deense regio's plus Flevoland. 

N.B.: 1989-1992 ontbreekt vanwege veel ontbrekende data. 

In de periode 1975-1978 tot 1986-1989 lijkt de spreiding van de toegevoegde waarde per 
hectare nauwelijks te zijn veranderd. Dit betekent dat de procentuele verschillen tussen 
de regio's op hetzelfde niveau zijn gebleven. Ook in de rangorde van de regio's 
geclassificeerd op basis van de bruto toegevoegde waarde per hectare bleken geen grote 
veranderingen te zijn voorgekomen. Tussen 1975-1978 en 1983-1986 bedraagt de 
Spearman rangcorrelatiecoëffïciënt 0,96. In deze periode zijn het met name een klein 
aantal Italiaanse gebieden die hun positie verbeteren, terwijl enkele Duitse en Belgische 
regio's zakken. Het lijkt erop dat de stabiliteit bepaald wordt door de keuze van de jaren. 
Hoewel veel gegevens ontbreken is de mate van scheefheid ook voor een aantal 
tussenliggende jaren voor vrijwel dezelfde regio's te berekenen. Het beeld wordt dan veel 
instabieler: de Gini's bewegen zich tussen de 0,20 en 0,30. Dit heeft te maken met de 
relatief grote fluctuaties vanjaar op jaar in de toegevoegde waarde van de landbouw. 

Als laatste bekijken we de verdeling van de toegevoegde waarde per werker in de 
landbouw en voor alle sectoren tezamen (tabel 6.11). 

Tabel 6.11 Gini-coëfficiënt van de bruto toegevoegde waarde voor de landbouw en 
voor alle sectoren, gerelateerd aan het aantal werkenden in deze groepen, 
EU-9 

1975-1978 1980-1983 1983-1986 1986-1989 

Aantal regio's 

landbouw 

totaal 

89 

0,32 

0,19 

89 

0,30 

0,12 

89 
0,30 
0,12 

87* 

0,22 

0,12 

* Alle regio's van de EG-9 minus 3 Deense regio's plus Flevoland. 

N.B.: 1989-1992 ontbreekt vanwege veel ontbrekende data. 
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Duidelijk blijkt dat de regionale spreiding van de bruto toegevoegde waarde in de 
landbouw veel groter is dan buiten de landbouw. Dit is te interpreteren als relatief grote 
regionale verschillen in de arbeidsproductiviteit. Opvallend is de sterke afname van de 
spreiding van de totale toegevoegde waarde tussen 1975-1978 en 1980-1983. Het lijkt 
echter waarschijnlijk dat dit veroorzaakt wordt door een inconsistentie in de data voor 
Italië (trendbreuk in 1978). De sterke daling in 1986-89 van de Gini voor de landbouw 
heeft een wat andere achtergrond: de fluctuaties van jaar op jaar zijn groot. Van een 
aantal tussenliggende jaren is namelijk op dezelfde data-basis ook een Gini te berekenen. 
Dan blijkt de Gini in 1975 (dus een enkel jaar) 0,25 te zijn en in 1980 0,23. De 0,22 die 
berekend is voor 1986-1989 past in dat beeld: dus geen trend , maar een sterke fluctuatie. 
Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de relatief grote schommelingen die zich voor 
doen in de Toegevoegde Waarde van de landbouw: bij een op korte termijn gegeven 
hoeveelheid arbeid kunnen de fysieke opbrengsten en de prijzen van de producten sterk 
schommelen. 

De rangorde van de regio's blijkt niet sterk te zijn veranderd. De Spearman rangcorre-
latiecoëfficiént bedraagt voor de periode 1975-1978 tot 1983/86 0,93 voor de landbouw 
en 0,88 voor alle sectoren tezamen. Met name voor het totaal geldt dat onvolledigheid in 
de data de zeggingskracht van de coëfficiënt aantast. 

6.3.7 Conclusie 

6.3.7.1 Productniveau 

In het voorgaande is de stelling getoetst dat de vorming van de EU tot een tendens tot 
regionale concentratie van grondgebruik, productie, aantallen dieren en inkomen in de 
landbouw geleid heeft. 

In de eerste plaats blijkt dat het niveau van ruimtelijke concentratie per product 
aanzienlijk verschilt, van sterk geconcentreerd (tabak) tot ruimtelijk gespreid (tarwe en 
runderen). De spreiding bij de grote cultures is weinig verwonderlijk omdat sterke 
ruimtelijke concentratie in slechts enkele regio's, vanwege de beperkte oppervlakte van 
die regio's, niet mogelijk is. 

Wat betreft de toe- of afname van de ruimtelijke concentratie is het beeld zeer divers. 
De verandering bij een aantal producten blijkt te herleiden op duidelijke oorzaken. Op 
een meer algemeen niveau is een eenduidige verklaring van de veranderingen niet te 
geven, vanwege de grote hoeveelheid verschillende invloeden en wijzigende omstandig
heden (zie ook de opmerking daarover in par. 1.1). Voorzover er wel duidelijke oorzaken 
achter de ontwikkelingen zitten, zijn die als volgt samen te vatten. 

* Teelttechnische aspecten en vraag 
Voor een aantal producten is de ontwikkeling van de ruimtelijke spreiding in de tijd 
vooral bepaald door teelttechnische aspecten en door ontwikkelingen in de vraag. Het 
betreft snijmais, korrelmais, haver, rogge en tabak. De eerste twee laten een forse de
concentratie zien, bij de andere genoemde producten is de ontwikkeling juist in de 
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richting van ruimtelijke concentratie. Ten dele is ook de verdeling van melkvee door 
productie-technische aspecten beïnvloed. Die aspecten hebben geleid tot opschaling van 
het productieproces en tot regionale specialisatie. De verdeling van de productie van 
tarwe en gerst is mede beïnvloed door de sterk gegroeide afzetmogelijkheden van die 
producten voor veevoer-doeleinden vanwege de sterke groei van de hokdierhouderij. Het 
feit dat graan vaak als rotatiegewas in het bouwplan opgenomen wordt, zorgt er mede 
voor dat de teelt ruimtelijk gespreid voorkomt. 

* Landbouwbeleid, direct en indirect 
De ruimtelijke verdeling van een aantal producten is primair beïnvloed door de vormge
ving van het EU-landbouwbeleid. Voor een deel is dat directe beïnvloeding. Het betreft 
bijvoorbeeld suikerbieten, waar een quota-systeem de ruimtelijke verdeling nagenoeg 
vastlegt. Vanaf begin jaren tachtig geldt ook een quota-systeem voor melk, waarmee de 
ruimtelijke verdeling van het melkvee beïnvloed en tot op zekere hoogte bevroren is. Het 
gevoerde landbouwbeleid is voor een deel ook verantwoordelijk voor de ontwikkelingen 
bij tarwe en gerst, in de zin dat het gehanteerde prijsniveau er voor zorgde dat ook in 
gebieden met hogere kostprijzen de productie gecontinueerd kon worden. Tot de 
zeventiger jaren speelde dit aspect ook een rol in de melkveehouderij. Tenslotte is de 
ruimtelijke verdeling van de schapenhouderij door het beleid beïnvloed, in de zin dat het 
instellen van een marktordening de teelt buiten de traditionele schapenhouderijgebieden 
stimuleerde. Later kwam daar substitutie van melkvee door schapen bij. Dit laatste is een 
indirect gevolg van het landbouwbeleid zoals dat gevoerd is voor de melkveehou
derijsector. 
Ook een aantal andere producten is meer indirect door het gevoerde beleid benvloed. Het 
gaat dan met name om de varkens- en kippenteelt, waar de ruimtelijk ongelijke beschik
baarheid van goedkoop veevoer tot grote ruimtelijke verschuivingen leidde. 

* Gemeenschappelijke markt 
Er zijn maar weinig producten waarvoor een verband gelegd kan worden tussen het 
creëren van een gemeenschappelijke markt en de ruimtelijke verdeling van de teelt. Het 
meest duidelijk zijn de ontwikkelingen bij het gewas aardappelen, waarvoor geen 
intensief landbouwbeleid gevoerd wordt (met uitzondering van zetmeelaardappelen). 
Maar zelfs voor aardappelen geldt dat een deel van de geconstateerde ruimtelijke 
concentratie terug te voeren is op technische ontwikkelingen. De invloed van de 
gemeenschappelijke markt, gecombineerd met het via het landbouwbeleid gecreëerde 
prijsniveau is ook zichtbaar bij tarwe, waarvan de teelt toenam in Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk na hun toetreding tot de EU. Dit laatste leidde overigens niet tot 
verandering in de waarde van de Gini-coëfficiënt De ontwikkeling bij aardappelen en de 
verschuiving bij tarwe sluiten het meest aan bij de neo-klassieke handelstheorie. 

6.3.7.2 Productietakken en toegevoegde waarde 

Op een meer geaggregeerd niveau is het niet goed mogelijk een verband te leggen tussen 
de ruimtelijke ontwikkelingen en de hiervoor genoemde factoren. Gecorrigeerd voor het 

162 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 

probleem van de beperkte omvang van de regio's blijken gras, akkerbouw en tuinbouw 
een ongeveer gelijk niveau van ruimtelijke spreiding te hebben. De verdeling van 
grasland blijft over een zeer lange periode nagenoeg constant, zelfs in de periode dat de 
ontwikkelingen in de melkveehouderij aanzienlijk waren. Graslandgebruik voor melkvee 
is klaarblijkelijk vervangen door het gebruik voor ander rundvee en voor schapen. Bij 
akkerbouw en tuinbouw heeft zich wel een (beperkte) ruimtelijke concentratie 
voorgedaan, die wellicht met de vorming van de EU en het landbouwbeleid te maken 
heeft. 

De toegevoegde waarde van de landbouw blijkt ruimtelijk aanzienlijk schever 
verdeeld te zijn dan die van de economie als geheel. Een duidelijk lange termijn trend is 
echter niet aanwezig. 

6.4 De ontwikkeling van de belangrijke concentratiegebieden 

6.4.1 Inleiding 

De stelling die hier nader onder de loep genomen wordt, is dat belangrijke concentratie
gebieden, vanwege allerlei complex-gebonden voordelen, in staat zijn geweest hun 
positie te versterken tegenover andere gebieden. De navolgende analyse is descriptief 
van aard en is niet gericht op de vraag of de geconstateerde ontwikkeling van de 
concentratiegebieden een oorzakelijk verband heeft met de mate van complexvorming. 
Voor de beantwoording van een dergelijke vraag is een geheel andere aanpak nodig, een 
aanpak die nog in de kinderschoenen staat (zie bijvoorbeeld Post et al., 1987 en Kamann 
en Strijker, 1992, 1993). Of er sprake is van een geografisch agribusinesscomplex of 
zelfs van een self-sustaining complex blijft in het navolgende dus buiten beeld. Wel zijn 
de hier geïdentificeerde concentratiegebieden voor de hand liggende zoekgebieden als 
gezocht wordt naar agribusinesscomplexen. 

Om de ontwikkeling van concentratiegebieden na te gaan zijn voor een aantal 
producten voor de periode van 1950-1953 tot 1989-1992 deze gebieden in kaart 
gebracht. Als criterium voor de mate van concentratie is de dichtheid van de betreffende 
productie (in termen van beteelde oppervlakte) per eenheid landbouwgrond genomen. 
Vervolgens zijn de regio's afnemend gerangschikt naar dichtheid. Een regio wordt als 
(deel van een) concentratiegebied aangemerkt als die regio binnen de EU behoort tot de 
5 regio's met de hoogste score (afhankelijk van het totaal aantal waarnemingen 
ongeveer 5%). Voor gebieden die uit meer aaneengesloten regio's bestaan, is de grens 
voor de individuele regio's getrokken bij 10 (dus ongeveer de top-tien procent van alle 
regio's). Twee aaneengesloten regio's die beide tot de eerste 10 behoren vormen derhalve 
eveneens een concentratiegebied. 

Als een regio in enig jaar tot het concentratiegebied behoort dan wordt die regio 
gedurende de hele periode tot dat gebied gerekend. Er is op deze regel een uitzondering 
gemaakt als voor een bepaalde regio in enig jaar geen gegevens beschikbaar zijn en 
evenmin een vervangend gegeven gevonden kon worden (een nabij jaar of een gegeven 
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uit een niet-geharmoniseerde bron). Om te voorkomen dat ontbrekende regio's het EU-
totaal beïnvloeden, zijn de EU-totalen ontleend aan andere EU-bronnen . In de tabellen 
is aangegeven of de betreffende regio in een bepaald jaar wel (x) of niet () aan de criteria 
(bovenste 5 of, bij aangrenzende regio's, bovenste 10) voldoet. In de tabellen is de som 
opgenomen van de grondgebruiks- resp. de productie-aandelen van de regio's die 
tezamen een concentratiegebied vormen. Dus van de regio's die in het betreffende jaar 
wel aan het gestelde criterium voldoen en van de regio's die daar in dat jaar niet aan 
voldoen. 

6.4.2 Resultaten 

6.4.2.1 Granen 

Omdat de verschillende graansoorten qua productiewijze, verwerking en gebruik nauwe 
verwantschap vertonen, zouden tarwe, gerst, haver en rogge tezamen genomen moeten 
worden. Omdat voor haver en rogge voor meer recente jaren veel gegevens ontbreken is 
slechts de ontwikkeling voor tarwe en gerst tezamen geanalyseerd. Dat leidt ertoe dat een 
aantal Duitse regio's niet als concentratiegebied aangemerkt wordt, terwijl ze dat wel 
zouden zijn als rogge en haver mee in de beschouwing betrokken waren. 

Op basis van de gehanteerde criteria zijn in 1950-1953 drie concentratiegebieden te 
onderscheiden: Denemarken, Oost-Engeland en Noordoost-Italië. In 1960-1963 gaat ook 
Noord-Frankrijk tot de concentratiegebieden behoren. Voor alle concentratiegebieden 
geldt dat er in latere jaren regio's toe behoren die in 1950-1953 niet aan het gestelde 
criterium voldoen, en dat er gaandeweg ook regio's wegvallen. In het geval van 
Noordoost-Italië vallen vanaf 1970-73 zelfs alle betrokken regio's buiten het gestelde 
criterium. De samenstelling van de concentratiegebieden is weergegeven in tabel 6.12, 
waarin ook aangegeven is in welke jaren de samenstellende regio's wel en niet aan het 
gestelde criterium voldoen. In de tabel is ook het aandeel van het gebied in de totale 
oppervlakte en de totale productie tarwe + gerst van de EU-9 opgenomen. Daarbij is de 
inbreng van regio's meegeteld die in sommige jaren niet, en in andere jaren wel aan het 
gestelde criterium voldoen. 

Uit de tabel blijkt dat drie van de in totaal vier gebieden hun aandeel vergroten, en dat 
de vierde (Noordoost-Italië) slechts in 1950-1953 en ten dele in 1960-63 als 
concentratiegebied bestaat, maar daarna snel terrein verliest. Deze terugval wordt ten 
dele veroorzaakt door de afname van het areaal tarwe in dat gebied, maar vooral door de 
toename van het areaal en de productie per hectare in de EU als geheel: grotendeels 
veroorzaakt door de sterke groei van het areaal (voer)-gerst. 

100 Eurostat, Bodemgebruik en productie 1955-1979. Luxemburg, 1980; en Europese 
Commissie, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Brussel, div. jaren. 
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Tabel 6.12 Samenstelling van de concentratiegebieden (zie tekst), en hun aandeel in de 
EU-oppervlakte en de EU-productie, tarwe + gerst, 1950-1953 tot en met 
1989-1992 

1950- 1960- 1970- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1986 1989 1992 1 

Noord Frankrijk 
He-de-France O X X X X X 

Picardie ( ) X X X X X 

Nord-Pas-de-Calais ( ) X ( ) X X X 

Centre ( ) X X X X X 

Aandeel in de EG-opp. 10,6 12,7 11,6 12,1 12,2 12,2 
Aandeel in de EG-prod. 12,3 15,2 14,5 14,9 15,0 15,6 

Denemarken 
0st for Storebaelt X X X X X X 

Vest for Storebaelt X X X X X X 

Hovedstadsr. ( ) o X X X X 

Aandeel in EG-opp. 4,0 5,9 7,7 7,3 7,2 7,6 
Aandeel in EG-prod. 6,7 5,3 8,3 7,0 7,1 7,9 
Oost Engeland 

East Anglia X X X X X X 

East Midlands ( ) ( ) X X X X 

South East ( ) ( ) X X X X 

Aandeel in EG-opp. 7,0 8,3 9,0 9,5 9,4 9,4 
Aandeel in EG-prod. 9,2 10,5 9,7 11,7 10,8 10,3 

Noordoost Italië 
Molise X X ( ) ( ) O ( ) 
Emilia-Romagna X O ( ) ( ) ( ) ( ) 
Umbria X X ( ) ( ) O ( ) 
Toscana X o O ( ) ( ) O 

Aandeel in EG-opp. 8,0 6,6 4,5 4,4 4,4 4,3 
Aandeel in EG-prod. 7,4 5,0 3,6 2,9 3,2 2,8 | 

Legenda: ( ) behoort in het betreffende jaar niet tot de top-5 resp. top-10 van de regio's; 
x behoort in het betreffende jaar wel tot de top-5 resp. top-10 van de regio's. 

In de drie concentratiegebieden die gedurende de hele periode blijven bestaan blijkt 
het aandeel in de EU-productie aanzienlijk groter dan het aandeel in de oppervlakte. Dit 
is een bevestiging van wat al eerder geconstateerd is, namelijk dat de teelt in termen van 
grondgebruik enigermate geconcentreerd is in regio's met een hoge productie per hectare. 
Vanaf 1970-73 blijken de concentratiegebieden hun aandeel in het EU-areaal niet verder 
te vergroten. De in par. 6.4.1 geponeerde mogelijkheid dat concentratiegebieden als 
agribusinesscomplexen functioneren die alsmaar sterker worden, wordt voor tarwe + 
gerst dus niet zonder meer bevestigd. 
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6.4.2.2 Aardappelen 

Bij het product aardappelen treden veel grotere verschuivingen op dan bij granen. In een 
periode van zo'n 40 jaar (1950-1953 tot 1989-92) valt een aantal concentratiegebieden 
terug, terwijl nieuwe opkomen (tabel 6.13). Alleen het concentratiegebied Groningen + 
Drenthe behoudt en versterkt zijn positie gedurende de gehele periode. Het gaat in dit 
gebied goeddeels om aardappelen bestemd voor de zetmeelindustrie. Anders dan bij 
consumptie-aardappelen functioneert voor fabrieksaardappelen een marktordening. Door 
deze ordening wordt aardappelzetmeel concurrerend gehouden met zetmeel uit granen. 
Onder deze bescherming heeft de verwerkende industrie zich ontwikkeld tot spil in een 
agro-industrieel complex. 

Noord-Nederland blijft dus gedurende de gehele periode concentratiegebied. Het 
oorspronkelijke concentratiegebied Molise verliest zijn status. Voor de overige 
oorspronkelijke concentratiegebieden (Midden-Duitsland, Lüneburg) ontbreken recente 
gegevens. Hun positie wordt overgenomen door het gebied Zuidwest-Nederland en 
West-Vlaanderen. Het aandeel in de EU-oppervlakte van dit gebied neemt tussen 1950-
53 en 1983-86 aanzienlijk toe en blijft daarna constant. In dit laatste gebied gaat het 
primair om de productie van consumptie-aardappelen, waarvoor geen uitgebouwd 
landbouwbeleid bestaat. 

6.4.2.3 Suikerbieten 

Bij suikerbieten zijn de verschuivingen tussen de concentratiegebieden veel kleiner dan 
bij aardappelen. Verwonderlijk is dat niet, omdat ook de Gini-coëfficiënt redelijk 
constant was. De oorzaak ligt primair in het bestaan van landenquota. Deze quota zijn 
gedefinieerd in tonnen suiker, maar leggen tot op zekere hoogte ook het areaal vast. 
Anders dan bij melk is het over het algemeen mogelijk om suiker te produceren boven 
het toegewezen quotum, waardoor er toch nog enige dynamiek in de ruimtelijke 
verdeling kan zitten (tabel 6.14). 

Het belangrijkste concentratiegebied strekt zich in feite uit van Köln in het oosten, via 
Nederlands Limburg, door België naar Noord-Frankrijk. Deze groep van regio's bevat 
ongeveer een kwart van het areaal suikerbieten in de EU-9. Gaandeweg daalt dit aandeel 
enigszins. De Noord-Franse regio's verliezen een deel van hun positie in de beschouwde 
periode, en dit wordt maar ten dele gecompenseerd door een toenemend belang van de 
andere regio's in het concentratiegebied. De andere concentratiegebieden, met 
uitzondering van Noord-Nederland, verhezen eveneens aandeel. Als we de productie in 
de beschouwing betrekken dan blijkt dat het kerngebied niet alleen qua oppervlakte, 
maar ook qua productie aandeel verliest in het EU-totaal. In 1950-53 is het productie
aandeel nog 32,93, in 1983-86 is het 28,12. In de meest recente jaren blijft het productie
aandeel ongeveer gelijk. East Anglia en 0st for Storebaelt voldoen na 1950 niet meer aan 
het gestelde criterium. Hun positie wordt overgenomen door de IJsselmeerpolders en -
vanaf 1983 - door Noord-Nederland. 
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Tabel 6.13 Samenstelling van de concentratiegebieden (zie tekst), en hun aandeel in de 
EU-oppervlakte en de EU-productie, aardappelen, 1950-1953 tot en met 
1989-1992 

1950- 1960- 1970- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1986 1989 1992 

Noord-Nederland 
Groningen X X X X X X 

Drenthe X X X X X X 

Aandeel in de EG-opp. 1,6 1,7 4,2 6,6 6,9 7,2 
Aandeel in de EG-prod. 2,3 2,5 5,8 7,3 7,3 7,3 
Zuidwest Nederland en 
West Vlaanderen 

Oost-Vlaanderen X ( ) ( ) X X X 

West-Vlaanderen ( ) ( ) ( ) X X X 

Zeeland ( ) ( ) X X X X 

Noord-Holland ( ) ( ) ( ) X X X 

Zuid-Holland ( ) ( ) ( ) X X X 

Noord-Brabant ( ) ( ) ( ) X ( ) X 

Limburg ( ) ( ) ( ) X ( ) X 

Polders/Flevoland" X X X 

Aandeel in EG-opp. 3,2 3,4 4,9 8,2 9,1 8,9 
Aandeel in EG-prod. 4,5 4,8 8,1 13,5 14,1 15,0 
Midden Duitsland 

Rheinhessen X ( ) ( ) 
Darmstadt X ( ) ( ) 
Giessen X ( ) ( ) 
Koblenz X ( ) ( ) 
Unterfranken X X ( ) 
Oberfranken ( ) X X 

Oberpfalz ( ) X X 

Mittelpfalz ( ) ( ) X 

Aandeel in EG-opp. 9,2 10,2 11,4 
Aandeel in EG-prod. 10,7 11,6 10,1 
Lüneburg2' X X ( ) 
Aandeel in EG-opp. 2,6 2,6 2,7 
Aandeel in EG-prod. 3,5 3,5 3,2 
Molise X X ( ) ( ) ( ) ( ) 
Aandeel in EG-opp. 1,5 1,9 1,1 0,4 0,3 0,3 
Aandeel in EG-prod. 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

1) Totaal exclusief Polders/Flevoland. 
2) Vanaf 1983-1986 geen vergelijkbare gegevens beschikbaar. 
Legenda: ( ) behoort in het betreffende jaar niet tot de top-5 resp. top-10 van de regio's 

x behoort in het betreffende jaar wel tot de top-5 resp. top-10 van de regio's 

167 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

Tabel 6.14 Samenstelling van de concentratiegebieden (zie tekst), en hun aandeel in 
de EU-oppervlakte en de EU-productie, suikerbieten, 1950-1953 tot en 
met 1989-19922' 

1950- 1960- 1970- 1983- 1986- 1989-
1953 1963 1973 1986 1989 1992 

België e.o. 
Köln X X X 

Picardie X X X X X X | 

Nord-Pas-de-Calai s X X ( ) ( ) ( ) O 
1 Ile-de-France X X ( ) ( ) ( ) ( ) 

Brabant (B) X X X X X X 

Liege X ( ) o ( ) o ( ) 
Hainaut o o X X X X 

Limburg (NL) (') ( ) X X X x ! 
Limburg (B) ( ) ( ) o X ( ) ( ) 

Zeeland X X X X X X 

Aandeel in de EG-opp. 30,0 25,2 26,3 24,5 23,0 24,0 | 
Aandeel in de EG-prod. 29,4 28,5 30,9 25,7 24,8 25,4 
Noord-Nederland 

Groningen ( ) ( ) O X X X 

Drenthe ( ) ( ) ( ) X X X 

Aandeel in EG-opp. 0,9 1,0 1,0 2,2 2,1 2,1 
Aandeel in EG-prod. 0,9 0,9 1,0 2,0 1,9 2,0 
Braunschweig X X X 

Aandeel in EG-opp. 1,0 0,6 1,1 1,0 1,0 
Aandeel in EG-prod. 4,7 3,9 3,9 
East Anglia X O X O O ( ) 
Aandeel in EG-opp. 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,5 
Aandeel in EG-prod. 
0st for Storebaelt X ( ) O ( ) ( ) O I 
Aandeel in EG-opp. 4,2 2,8 2,7 3,2 3,0 3,1 
Aandeel in EG-prod. 4,2 2,7 2,5 2,9 2,7 2,7 

1) Vanaf 1983: excl. Köln wegens missing data. 
2) Polders/Flevoland voldoet wel aan het gestelde criterium, maar is weggelaten vanwege veel 
ontbrekende gegevens. 

Legenda: ( ) behoort in het betreffende jaar niet tot de top-5resp. top-10 van de regio's 
x behoort in het betreffende jaar wel tot de top-5 resp. top-10 van de regio's 
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6.4.2.4 Tabak 

Voor tabak zijn gegevens beschikbaar voor slechts een beperkt aantal jaren. De Zuid-
Italiaanse regio's Puglia en Campania nemen tezamen meer dan een kwart van het EU-
areaal voor hun rekening (tabel 6.15). De reden daarvoor - verandering in de vraag - is 
reeds behandeld in par. 6.3.6.1. De positie van Puglia verzwakt in de loop der tijd, die 
van Campania wordt tegelijkertijd versterkt. Daarnaast voldoet de regio Umbria in 
vrijwel alle jaren aan het gestelde criterium, waarbij het aandeel in oppervlakte tabak van 
de EU-9 in de loop der tijd toeneemt. Voor alle genoemde Italiaanse regio's geldt dat hun 
aandeel in de EU-productie in de loop der tijd sterk toegenomen is. Ook de regio's 
Alsace en Karlsruhe komen in de eerste jaren in de buurt van het criterium voor 
concentratiegebied. Hun aandeel daalt in de loop der tijd aanzienlijk. 

Tabel 6.15 Ontwikkeling van het aandeel (%) van de belangrijkste concentratie
gebieden* in oppervlakte en productie van tabak in de EG-9 in 1950-53 tot 
en met 1983-86** 

A. Oppervlakte 1950-53 1960-63 1970-73 1983-86 

Karlsruhe 3,8 1,9 1,6 1) 
Zuid-Italië (Puglia, Campania) 28,2 32,8 44,1 27,5 

Umbria 5,3 5,7 5,7 5,9 

Alsace 3,6 2,9 2,9 1,1 

B. Productie 

Karlsruhe 5,9 3,2 2,2 1) 
Zuid-Italië (Puglia, Campania) 18,9 24,9 45,9 30,9 

Umbria 6,7 6,0 6,1 6,7 

Alsace 6,5 7,1 4,8 1,6 

1) Geen vergelijkbare gegevens beschikbaar 
* Tussen haakjes: in het betreffende jaar niet boven de limiet voor concentratiegebied 
** 1986-89 en 1989-92 ontbreken wegens missing data. 

6.4.2.5 Melkkoeien 

Bij melkveehouderij zijn gedurende de hele periode slechts twee complexen te 
onderscheiden: Centraal-Nederland (excl. Limburg, Zeeland en Groningen) en Noord-
België (Liege, Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen), die eventueel zelfs als één 
enkel concentratiegebied te beschouwen zijn (tabel 6.16). Binnen de groepen treden wel 
aanzienlijke verschuivingen op. Zuid-Holland en Liege verliezen positie, Noord-Brabant 
en Overijssel versterken hun positie. Regio's buiten deze concentratiegebieden 
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volgen, qua dichtheid, op grote afstand. Het betreft een aantal aan de concentratie
gebieden grenzende regio's, zoals Groningen, en veehouderijgebieden als Lombardia en 
Bretagne. Wat opvalt is dat de concentratiegebieden, ook die buiten Nederland, vanaf 
1983-86 licht aandeel verliezen. Het ligt voor de hand dat de invoering van de 
superheffing daarin een rol speelt. De toegewezen quota luiden in kg. eindproduct en niet 
in aantallen melkkoeien. In een gebied met een grotere productiviteitsstijging, in termen 
van kg. eindproduct per melkkoe, zal dan de melkveestapel sneller dalen, waardoor 
aandeel verloren wordt. 

Het, over de gehele periode gezien, toenemend aandeel van Centraal-Nederland is 
waarschijnlijk terug te voeren op de kracht van het melkveehouderijcomplex. De 
verwerkende industrie is, Europees gezien, grootschalig , en de uitbetalingsprijs voor 
melk is, in vergelijking met andere melkveehouderijgebieden, hoog (Boone, De Bont en 
Poppe, 1996; Kamann en Strijker, 1995). Ook grote overheidsinvesteringen in 
ruilverkavelingen (verbetering van de bedrijfsstructuur en waterbeheersing) hebben 
waarschijnlijk aan de groei bijgedragen. 

Tabel 6.16 Ontwikkeling van het aandeel (%) van de belangrijkste concentratie
gebieden in de melkveestapel van de EU-9 in een aantal jaren 

1950 1960 1970 1983 1986-
1989 

1989-
1992 

Centraal Nederland (Utrecht, Friesland, 
Overijssel, Gelderland, Drenthe, Noord/ 
Zuid-Holland, Noord-Brabant) 
Noord-België (Antwerpen, Oost/West-
Vlaanderen, Liege) 

6,4 

2,5 

5,5 

2,4 

6,7 

2,7 

8,9 

2,3 

8,5 

2,4 

8,2 J 

2,3 

6.4.2.6 Kippen 

Voor kippen is maar een beperkt aantal gegevens beschikbaar, zodat het niet mogelijk is 
een volledige tabel te construeren. Zo zijn er alleen maar voor 1986-89 gegevens voor de 
Italiaanse regio's. Voor de Franse regio's zijn ook gegevens voor 1970-73 beschikbaar. 
Voor de meeste regio's is ook de situatie in 1950-53 te reconstrueren. In 1950-53 zijn als 
concentratiegebieden aan te merken: Oost-Nederland, North-West + Northern Ireland en 
Oost-Denemarken. In 1986-89 vormen Zuid-Nederland en Noord-België het 
belangrijkste concentratiegebied (Noord-Brabant, Limburg (N), Gelderland, Overijssel, 
Antwerpen en Limburg (B). De Deense regio's verliezen hun positie terwijl in Engeland 
verschuivingen naar het westen plaatsvindt (East Midlands, South East, East Anglia). 

6.4.2.7 Varkens 

De belangrijkste verschuivingen betreffen de groei van de varkenshouderij in Oost-
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Nederland en Noord-België enerzijds en de relatieve vermindering in Oost-Denemarken 
naar vooral in Noord-Duitsland anderzijds. In 1950 zijn de regio's Hannover en Detmold 
nog toonaangevend in termen van dichtheid. In dat jaar bevat Niedersachsen nog 12,6% 
van alle varkens in de EU-9 en Nordrhein-Westfalen 8,2% (samen 20,8%). In 1989-92 is 
dit gedaald tot resp. 9,4% en 7,9% (samen 16,4%). Binnen Nordrhein-Westfalen valt het 
aandeel van Köln tussen 1950-53 en 1970-73 ver terug (vergelijkbare gegevens voor 
latere jaren ontbreken), terwijl het aandeel van met name Münster toeneemt (van 2,3 tot 
2,8% van het EU-9 totaal). Het aandeel van Oost-Nederland en Noord-België, die 
tezamen één groot concentratiegebied vormen, neemt toe van 7,2% in 1950-53 tot 20,6% 
in 1983-86 en tot 23.7% in 1989-92 (tabel 6.17). Daarbinnen is met name Noord-Brabant 
de grote groeier (van 1,1% in 1950-53 naar 6,8% in 1989-92). 

Tabel 6.17 Ontwikkeling van het aandeel (%) van de belangrijkste concentratie
gebieden voor varkens in de EU-9 in een aantal jaren 

1950 1960 1970 1983 1986-
1989 

1989-
1992 

Oost-Nederland + Noord-België 7,3 8,1 15,2 20,6 22,4 23,7 
(Overijssel, Utrecht, Gelderland, 
Limburg N, Noord-Brabant, Ant
werpen, Oost- en West-
Vlaanderen, Limburg B) 

Niedersachsen + Nordrh.-West- 20,8 17,9 (16,6) (17,2) 16,6 16,5 
falen 

Oost-Denemarken (0st f. store B. - (1.1) 3,5 (2,9) (2,1) 1,9 1.9 
Hovedst.) 

6.4.3 Conclusie 

Uit het voorgaande komt een beeld naar voren van concentratiegebieden die in sommige 
gevallen hun positie versterken en in andere gevallen terugvallen tot de positie van 
"gewone" regio. Bij granen zijn Noord-Frankrijk, Oost-Denemarken en Oost-Engeland 
gebieden die hun positie uitbouwen, bij aardappels is dat Noord-Nederland, bij suikerbie
ten een gebied in en rond België, bij tabak delen van Zuid-Italië, bij melkvee een gebied 
van Centraal-Nederland tot Noord-België, bij kippen Oost-Nederland en bij varkens 
Zuidoost-Nederland en Noord-België. Maar ook is gebleken dat sommige oorspronke
lijke concentratiegebieden hun positie geheel verliezen: oostelijk Duitsland bij granen, 
Centraal-Italië bij tarwe en gerst, Molise en Oost-Vlaanderen bij aardappels, Oost-
Denemarken en East Anglia bij suikerbieten en noordelijk Duitsland bij varkens. Ook 
komen nieuwe gebieden op: West-Nederland bij aardappels, Noord-Nederland bij 
suikerbieten en Noord-België bij kippen. 

Duidelijk is dat niet elk concentratiegebied in staat is geweest op basis van agglome-
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ratievoordelen zijn positie uit te bouwen. Ook andere vestigingsplaatsfactoren die in par. 
4.2 aan de orde geweest zijn, zoals (veranderende) "natuurlijke omstandigheden" 
(melkveehouderij in Centraal-Nederland), "beschikbaarheid van productiemiddelen" 
(beschikbaarheid van goedkoop voer voor de varkenshouderij in delen van België en 
Nederland), "algemeen-economische omstandigheden" (verandering van de vraag bij 
tabak) en "stand van de techniek" (melkveehouderij) hebben onmiskenbaar een rol 
gespeeld. 

De ontwikkeling van concentraties van intensieve veehouderij in sommige gebieden 
sluit aan bij de moderne handelstheorie, waarin schaalvoordelen voor aandacht krijgen. 
Uit ander onderzoek (Kamann en Strijker, 1992; Alleblas, 1996) blijkt dat die theorie 
ook de meeste zeggingskracht heeft als het gaat om intensieve tuinbouwproductie. 
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