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CONCLUSIES 

7 CONCLUSIES 

7.1 Doel van het hoofdstuk 

In dit concluderende hoofdstuk staan de in hoofdstuk 6 gevonden ruimtelijke veranderin
gen centraal. Eerst wordt een korte samenvatting van het doel van het onderzoek 
gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de geanalyseerde periode, de producten en de 
regionale indeling. Ook worden enkele opmerkingen gemaakt over de herkomst en de 
karakteristieken van de gebruikte data (par. 7.3). In par. 7.4 worden de feitelijke 
ruimtelijke verschuivingen van grondgebruik en productie kort samengevat. Daarna 
komen de voor die verschuivingen verantwoordelijke verklaringen aan de orde. Het gaat 
achtereenvolgens om de ontstane marktintegratie, het gevoerde landbouwbeleid en de 
gebruikte technologie. Afgesloten wordt met een korte beschouwing over de mogelijke 
veranderingen die in de nabije toekomst te verwachten zijn, en worden er elementen voor 
verder onderzoek geformuleerd. 

7.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek was de veranderingen van de ruimtelijke verdeling van de 
landbouwproductie in de EU in kaart te brengen. Dit is gedaan voor negen akker-
bouwteelten en vijf diersoorten, voor de periode 1950/53-1989/92. Deze producties 
dekten in 1994 ruim 60 van de bruto productiewaarde van de EU-9. Dat aandeel is in de 
loop der tijd aanzienlijk gedaald. Het aandeel van de beschouwde producten in de EU-
uitgaven voor Garantie ligt op ongeveer tweederde, en blijft vrijwel constant. Het 
aandeel in het grondgebruik daalt licht en bedraagt momenteel zo'n driekwart. Het 
onderzoek dekt dus een groot deel van de gehele landbouwproductie van de EU. Een 
tweede doel van het onderzoek was de gevonden verschuivingen van verklaringen te 
voorzien. In hoofdstuk 4 is een aantal locatie-factoren geïdentificeerd. Uiteindelijk 
blijken drie zaken een belangrijke rol te spelen: de bereikte marktintegratie, het gevoerde 
landbouwbeleid en de verschillende veranderingen in de gebruikte technologie. In deze 
drie elementen liggen de meeste van de geïdentificeerde locatie-factoren besloten. 
Daarnaast blijkt de factor afstand bij de intensieve veehouderij, en dan met name bij het 
benodigde veevoer, een rol te spelen. De factor algemeen-economische omstandigheden 
(verandering van de consumentenvoorkeur) is alleen bij tabak terug te vinden. De 
ruimtelijke werking van het gevoerde beleid is nader beschouwd, in de zin dat van een 
aantal beleidsonderdelen de mogelijke ruimtelijke gevolgen voor het inkomen nagegaan 
is, ten dele ook in kwantitatieve zin. 

In het onderzoek is gestreefd naar een totaalbeeld; een schets op hoofdlijnen. Meer 
gedetailleerde en hardere uitspraken zijn slechts mogelijk als vanuit de specifieke 
gegevenheden van regio's geanalyseerd wordt, in relatie met de marktomstandigheden 
van producten, de nuances en uitvoeringsaspecten van het gevoerde beleid, andere 
institutionele factoren, de bedrijfstypen en bedrijfsomstandigheden binnen die regio's, 
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en de invloed van concrete technologische aspecten. Dat was in dit onderzoek niet de 
bedoeling; het ging hier om het schetsen van een samenhangend totaalbeeld. Een en 
ander betekent dat in aansluiting op dit totaalbeeld specifieke regio-product-beleid-
technologie combinaties geanalyseerd kunnen worden. 

7.3 De data 

Het onderzoek is gebaseerd op een databestand dat dekkend is voor de EU-9 op het 
niveau van ongeveer honderd regio's. Een deel van het bestand (1950-1973) is 
opgebouwd vanuit kleinere regio's (344). De regionale indeling die momenteel door 
Eurostat gehanteerd wordt, en waarvoor stelselmatig gegevens op het niveau van 
individuele producten gepubliceerd worden, is echter bepalend. Op zichzelf is die 
indeling voor integrale analyses van de EU niet optimaal omdat de omvang van de 
regio's nogal ongelijk is. Voor met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (en 
Ierland waarvoor een regionale indeling geheel ontbreekt) zijn de onderscheiden regio's 
aanzienlijk groter (in termen van oppervlakte, aantal inwoners en productie en inkomen) 
dan voor de andere landen. Voor analyses op het terrein van de landbouw is met name 
voor Duitsland een indeling op het niveau van Regierungsbezirke wenselijk. Daarvoor 
zijn twee redenen: (1) de Duitse Länder zijn op het terrein van grondgebruik en 
bedrijfsvoering bepaald niet als homogeen te beschouwen101, (2) veel Duitse Länder 
hebben een grote productie-omvang. 

Op het eerste gezicht lijkt een indeling van de EU-9 in ongeveer honderd regio's 
grofmazig te zijn. Het is echter aannemelijk dat een fijnmaziger indeling niet tot 
wezenlijk andere uitkomsten geleid zou hebben. Daar komt bij dat een vergelijking in de 
tijd over een periode van ongeveer veertig jaar nauwelijks mogelijk geweest zou zijn, 
omdat dan veel gegevens ontbroken zouden hebben, tenzij uitgeweken was naar niet-
geharmoniseerde gegevens. Voor een vergelijking in de tijd is zulks weinig 
aantrekkelijk. 

Op het gehanteerde regionale niveau ontbreken soms gegevens, of wordt een waarde van 
nul aangegeven. Daarbij is vanuit de oorspronkelijke databestanden niet altijd duidelijk 
of een nul ook werkelijk nul betekent, of dat het om een ontbrekend gegeven gaat. De 
situatie is per geval bekeken, waarbij de toestand in omliggende jaren als maatgevend 
genomen is. Om zoveel als mogelijk over doorlopende reeksen te kunnen beschikken, 
zijn vierjaarse gemiddelden bepaald, en is het gemiddelde over drie of twee van de vier 
jaren in voorkomende gevallen als bruikbaar gegeven geaccepteerd. Maar zelfs dan 
blijken niet alle reeksen volledig te zijn. Dit is met name het geval voor korrelmais, tabak 

101 Zo bestaat Niedersachsen onder meer uit een gebied waar de grondsoort klei overheerst, 
met grootschalige akkerbouw en melkveehouderij als belangrijke activiteiten, en een 
zandgebied, waar intensieve veehouderij beeldbepalend is. 
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en kippen. De resultaten voor die producten moeten dus met extra voorzichtigheid 
worden bezien. 

Ondanks deze tekortkomingen is een databestand ontstaan dat uniek is in de zin dat voor 
een zeer lange periode, gebiedsdekkend voor de EU-9, en geharmoniseerd, 
gedetailleerde gegevens beschikbaar gemaakt zijn, beschreven zijn en op hoofdlijnen 
geanalyseerd zijn. 

7.4 Ruimtelijke verschuivingen 

Methode 

Als samenvattende indicator is de mate van scheefheid van de ruimtelijke verdeling 
genomen, alsmede de verandering in de tijd daarin. De mate van scheefheid is gemeten 
in termen van Gini-coëfficiënten, aangevuld met de Spearman-coëffïciënt om verande
ringen in de rangorde van regio's in beeld te brengen. De keuze voor de Gini-coëffïciënt 
leidt er toe, dat een deel van de beschikbare informatie buiten beschouwing gelaten 
wordt (de geografische locatie). Er wordt ook slechts zeer beperkt ingegaan op de 
situatie in individuele regio's. Voor een inventariserend onderzoek naar de hoofdlijnen 
van veertig jaar ruimtelijke veranderingen in de EU-landbouw is dat echter eerder een 
voordeel dan een nadeel. De Gini-coëfficiënt is minder goed bruikbaar in situaties waarin 
het te bestuderen fenomeen, vanwege de omvang, niet geconcentreerd kan zijn in slechts 
één regio. Dat is het geval bij het grondgebruik van brede categorieën, zoals grasland. De 
omvang van het areaal grasland in de EU-9 is zo groot dat zelfs in een situatie van 
volledige concentratie meerdere regio's betrokken zijn, zodat de waarde van de Gini-
coëfficiënt lager dan één (of honderd) ligt. Voor dergelijke gevallen is een aanpassing 
doorgevoerd, waarbij de Gini-coëfficiënt opnieuw geschaald is tussen de 
minimumwaarde (nul) en de maximumwaarde (de waarde van de Gini-coëfficiënt als het 
grondgebruik maximaal ruimtelijk geconcentreerd was). 

Voor het nagaan van de mate van ruimtelijke complexvorming is descriptief te werk 
gegaan, door voor een aantal producties, voor een aantal belangrijke concentra
tiegebieden de ontwikkeling in de tijd in kaart te brengen. 

Productietakken, toegevoegde waarde en inkomen 

Op het niveau van productietakken (akkerbouw, blijvend grasland, tuinbouw) is een 
lichte tendens tot concentratie aanwezig. Dit zou te maken kunnen hebben met het effect 
van marktintegratie, omdat de veranderingen daarin in de periode 1950-1970 het grootst 
zijn. En dat is de periode waarin de gemeenschappelijke markt gecreëerd is. De 
verschillen in de mate van concentratie van de productietakken lijken aanzienlijk, maar 
na correctie blijkt dat verschil nagenoeg weg te vallen. Het niveau van productietakken is 
tamelijk geaggregeerd. Bij bestudering van de individuele producties blijken allerlei 
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tegengestelde bewegingen, met geheel verschillende achtergronden, opgetreden te zijn. 
De verdeling van productiewaarde en inkomen is niet na te gaan over de gehele 

periode. Voor de periode vanaf 1975 vertoont de waarde van de Gini-coëfficiënten voor 
de bruto toegevoegde waarde een licht stijgende tendens, maar veel meer in het oog 
lopend zijn de sterke fluctuaties van jaar op jaar. De ruimtelijke verdeling van de bruto 
toegevoegde waarde per werkende in de landbouw blijkt in die periode veel schever te 
zijn dan die voor alle sectoren te samen. De ruimtelijke inkomensverdeling in de 
landbouw is dus veel schever dan die in de economie als geheel. 

Grondgebruik: de mate van scheefheid 

Bij een vergelijking tussen de belangrijkste akkerbouwproducten blijkt de mate van 
scheefheid van de verdeling van de gebruikte oppervlakte aanzienlijk te verschillen 
tussen de verschillende teelten. Tabak is sterk ruimtelijk geconcentreerd (een Gini van 
soms wel 90). Ook aardappelen, suikerbieten en mais blijken ongelijk over de regio's 
verdeeld te zijn, met Gini's van groter dan 50. Voor de grote graancultures tarwe en gerst 
is de verdeling platter, met Gini's van ongeveer 40. Deze relatief lage waarden worden 
zeker voor een deel veroorzaakt door de grote omvang van het areaal en door de op 
bedrijfsniveau gehanteerde gewasrotatie-systemen. 

In de tijd gezien (1950-1992) blijken de verdelingen van het grondgebruik 
verschillende tendensen te vertonen. Veelal gaat de ontwikkeling eenduidig een bepaalde 
kant op. Voor vier gewassen is er een duidelijke tendens tot concentratie: aardappelen, 
tabak, haver en rogge. Voor tarwe blijft de mate van scheefheid van de verdeling over 
de regio's gedurende de hele (lange) periode vrijwel constant. Wel blijkt er een 
geografische verschuiving te zijn opgetreden ten gunste van regio's in de landen die in 
1973 zijn toegetreden tot de EU. Ook de verdeling voor suikerbieten blijkt min of meer 
stabiel. Voor gerst, korrelmais en snijmais is een duidelijke de-concentratie opgetreden. 
De achtergronden van de gevonden tendensen verschillen zeer. Ze zijn samen te vatten in 
de begrippen: marktintegratie, landbouwbeleid en technologie. 

Vanuit de theorie is gesteld dat marktintegratie het meest waarschijnlijk leidt tot een 
zekere mate van concentratie. Opgemerkt is dat inmiddels een grote mate van 
marktintegratie bereikt is, in de zin van het vrijmaken van de handel tussen lidstaten en, 
meer recent, monetaire gelijkschakeling. Anderzijds is nog bij lange na geen sprake van 
een homogene markt: taal- en cultuurverschillen, maar ook allerlei belangrijke 
institutionele verschillen, zoals op het terrein van belastingen, controlemechanismen, en 
de schaal van vragers en aanbieders, zijn nog zeer in het oog lopend. Niettemin is sinds 
1960 grote vooruitgang geboekt in de richting van marktintegratie. Marktintegratie lijkt 
een belangrijke verklaring voor de gevonden concentratie-tendens bij bijvoorbeeld 
aardappels. Bij de andere producties is gelijk met het doorvoeren van marktintegratie een 
landbouwbeleid en een agromonetair beleid gevoerd, dat feitelijk mede bedoeld was om 
een mogelijke ruimtelijke concentratie juist tegen te gaan. Voor aardappels heeft 
daarnaast het verdwijnen van de voeraardappel uit het productiepakket de concentratie
tendens gestimuleerd. Het gaat dan in feite om een verandering in de productie-
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technologie. De waargenomen tendens tot concentratie bij tabak heeft in belangrijke 
mate met het gevoerde beleid te maken, zij het dat het beleid volgend was op smaak- en 
daardoor vraagveranderingen. Wel is het denkbaar dat, bij het ontbreken van 
marktintegratie, Noordwest-Europese lidstaten hun tabaksproductie nog enige tijd 
gecontinueerd zouden hebben, om redenen van zelfvoorziening en belang van de telers. 
De gevonden tendensen bij tarwe, gerst, haver en rogge hebben vooral te maken met 
technologische veranderingen. Bij haver gaat het om een verandering in het agrarisch 
productieproces: door het verdwijnen van de paardentractie in de landbouw is de vraag 
naar haver sterk gedaald, en verschoof de productie voor eigen of regionaal gebruik naar 
gespecialiseerde productie voor een markt met een beperkte omvang. De verschuivingen 
bij rogge en gerst hebben vooral te maken met verbetering van de kwaliteit van 
landbouwgrond en van de waterhuishouding. Daardoor kon de teelt van met name gerst 
zich uitbreiden op gronden waar tot dan toe rogge als voergewas geteeld werd. De teelt 
van tarwe breidde zich sterk uit, vanaf 1973, in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk 
vanwege de prijsstijging in die landen na de toetreding. In dat geval gaat het dus om een 
gevolg van het gevoerde markt- en prijsbeleid. In andere regio's liep de teelt juist terug, 
door vervanging van voertarwe door voergerst. Daar betreft het een verandering in de 
technologie van de landbouwproductie, wellicht geïnduceerd door via het landbouw
beleid veranderde prijsverhoudingen. De ontwikkeling bij korrelmais en snijmais heeft 
ook vooral een technologische achtergrond. Korrelmais kon door ontwikkeling van 
nieuwe rassen steeds noordelijker in de EU geteeld worden. Voor snijmais geldt 
hetzelfde, maar daar spelen ook beleidselementen een rol. Het betreft een grotere vraag 
door andere productiemethoden in de melkveehouderij. In en rond Nederland speelt voor 
snijmais ook de mestproblematiek, mede veroorzaakt door het gevoerde graanbeleid, een 
rol. 

Productie: de mate van scheefheid 

Over de hele beschouwde periode blijkt de ruimtelijke verdeling van de productie van de 
genoemde akkerbouwgewassen schever te zijn dan die van het grondgebruik. De 
conclusie hieruit is dat de regio's met een relatief groot aandeel oppervlakte voor een 
gewas een hoger dan gemiddelde productie per hectare hebben. Of andersom: de teelt is 
enigermate geconcentreerd in de hoogproductieve regio's. Dit wijst er op dat regio's zich 
enigszins concentreren op de producties waar ze een comparatief voordeel in hebben. 
Het verschil tussen de Gini's voor grondgebruik en productie is overigens niet groot en 
lijkt in de loop der tijd iets af te nemen. 

Dierhouderij: de mate van scheefheid 

De analyse voor de verschillende diersoorten wordt bemoeilijkt doordat voor sommige 
jaren relatief veel gegevens ontbreken, in het bijzonder voor kippen. Vergelijking in de 
tijd is dan minder goed mogelijk. 

Voor runderen, en daarbinnen, melkkoeien, is de verdeling tot en met 1970/73 
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nagenoeg constant. Ook vanaf 1980/83 is dat het geval, maar op een hoger niveau. Voor 
varkens en kippen loopt de ruimtelijke concentratie gedurende de hele periode op, tot 
inmiddels een zeer sterke concentratie (Gini's 0,60-0,70). Bij schapen is er juist sprake 
van het omgekeerde: een tendens tot daling. 

Ook bij de verschillende diersoorten is de verklaring van de gevonden tendensen 
terug te voeren op marktintegratie, landbouwbeleid en technologie. Bij varkens en 
kippen speelt de marktintegratie zeker een rol. Ruimtelijke concentratie en export naar 
andere lidstaten werd er door vergemakkelijkt. Bij varkens speelt, in de eerste jaren, de 
overstap van voeraardappels naar granen een rol (technologie), maar vooral ook de 
opkomst van graanvervangers. De reden voor die opkomst ligt besloten in het gevoerde 
graanbeleid, dat de graanprijs hoog hield en de invoer van graanvervangende producten 
stimuleerde. Dat fenomeen speelt ook een rol in de toenemende concentratie van kippen. 
Bij runderen, voor een belangrijk deel melkkoeien, is de sterke concentratie tussen 1970 
en 1980 primair toe te wijzen aan verandering van de technologie. Schaalvergroting was 
het gevolg, en gemengde bedrijfsvoering verdween. In gebieden waar de 
melkveehouderij een belangrijke tak was, werd gespecialiseerd in die richting, in andere 
gebieden verdween de melkveehouderij ten gunste van akkerbouw. Voor schapen 
tenslotte lijkt het landbouwbeleid een grote rol te spelen. De premies voor schapen 
maakten de teelt meer rendabel in de gebieden waar schapenhouderij in eerdere jaren niet 
aantrekkelijk was. Deze beweging werd versterkt door de vormgeving van de 
superheffing in de melkveehouderij, die het aantrekkelijk maakte schapen te gaan 
houden op melkveehouderijbedrijven. 

Marktintegratie, landbouwbeleid en technologie 

Het geheel overziende valt in de eerste plaats op dat bij nog al wat producties de scheef
heid van de ruimtelijke verdeling erg stabiel geweest is. Dit is zeker het geval met het 
oog op de lange periode van analyse (veertig jaar) en de grote veranderingen die in die 
periode opgetreden zijn in samenleving, beleid, technologie, welvaart en 
productiestructuur. Het is zeker niet zo dat de vorming van de gemeenschappelijke markt 
voor landbouwproducten in alle gevallen geleid heeft tot grote ruimtelijke 
verschuivingen. Dat de landbouwproductie zich meer zou oriënteren op de natuurlijke 
omstandigheden, is maar zeer ten dele in de feitelijke ontwikkelingen terug te vinden. 

De veranderingen in de ruimtelijke verdeling van grondgebruik en productie die 
opgetreden zijn, laten zich grotendeels verklaren uit drie elementen: marktintegratie, 
landbouwbeleid en technologie, zij het met een nogal diverse invulling. 

De rol van de marktintegratie is het minst duidelijk aan te wijzen. Ze zou het meest 
waarschijnlijk moeten leiden in de richting van een tendens tot ruimtelijke concentratie. 
Maar omdat de verschillende lidstaten vanuit een verschillend institutioneel kader (en 
verschillende prijsniveaus voor landbouwproducten) in de EU gingen participeren, kan 
alleen een nadere analyse per land en per product duidelijkheid brengen. 

Het gevoerde landbouwbeleid heeft duidelijk invloed gehad op de mate van 
concentratie van een aantal producties, maar merkwaardigerwijs wellicht het meest bij 

178 



CONCLUSIES 

producties waarvoor geen zware marktordening gold: varkens en kippen. De invloed 
loopt in die gevallen via het graanbeleid, dat gebieden die eenvoudig alternatieve 
voergrondstoffen van buiten de EU konden importeren, in een gunstige 
concurrentiepositie bracht. Ook bij tabak, schapen en suikerbieten is de invloed van het 
beleid goed terug te vinden. Toch gaat het om geheel verschillende invloeden: 
beïnvloeding van de grondstoffenprijzen, conservering of juist verschuiving via 
regionale productiequota (suiker, wellicht ook melk, tabak), respectievelijk door 
quotering in een aanpalende sector (schapen). De invloed van het landbouwbeleid is 
daarmee onder te verdelen in directe invloed (prijzen, quota) en indirecte invloed (grond
stoffenprijzen, quotering in aanpalende sectoren). 

In een aanzienlijk aantal gevallen is de verandering in de productietechnologie te 
duiden als oorzaak voor concentratie of de-concentratie. Het betreft deels veranderingen 
die geïnduceerd zijn door verbetering van de grondproductiviteit, deels veranderingen 
die de vraag naar producten beïnvloedde (haver), deels productie-technologie met 
gevolgen voor de schaalvoordelen (melk) of voor de grondstoffenvoorziening (varkens 
en kippen). In het denken over ruimtelijke verschuivingen wordt de rol van het 
landbouwbeleid dus ten onrechte vaak voorop gesteld. De rol van technologische 
veranderingen wordt daarmee onderbelicht. 

Alleen bij tabak lijkt een autonome component (smaakverandering) zichtbare invloed 
op de ruimtelijke verdeling te hebben. 

Complexen 

Bij de analyse van de ontwikkeling van belangrijke concentratiegebieden komt een zeer 
divers beeld naar voren. Voor een aantal producten blijkt dat de belangrijkste 
concentratiegebieden hun positie gaandeweg versterkt hebben. Voor granen zijn dat een 
aantal gebieden in Frankrijk, Engeland en Denemarken, voor aardappels is dat Noord-
Nederland, voor tabak Zuid-Italië, voor intensieve veehouderij het concentratiegebied in 
Nederland en België, en voor melkveehouderij Centraal-Nederland. Bij dezelfde 
producties zijn er echter ook gebieden die in de vroege jaren als concentratiegebied 
aangemerkt kunnen worden, maar gaandeweg hun positie verliezen. Een element in de 
geconstateerde veranderingen is ongetwijfeld de rol van agglomeratie-effecten. De 
concentratiegebieden zijn niet zonder meer als productie- en afzetcomplex te 
beschouwen. In een aantal gevallen is dat wel het geval, zoals bij de melkveehouderij, de 
zetmeelaardappelteelt en de intensieve veehouderij. In die gevallen is de regionale 
concentratie van de primaire productie aanzienlijk toegenomen. 

Handelstheorie 

De handelstheorie, zoals die in hoofdstuk 4 aan de orde geweest is, is in dit onderzoek 
gebruikt om de ruimtelijke gevolgen van marktintegratie na te gaan. De andere 
verklarende elementen, landbouwbeleid en technologie, liggen buiten het blikveld van 
die theorie. Voor de in dit onderzoek geanalyseerde producten is in een aantal gevallen 
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een ontwikkeling gevonden die terug te voeren is op de neo-klassieke handelstheorie. 
Het meest duidelijk bij aardappelen en, in mindere mate, bij tarwe. Bij beide producties 
zijn lijken comparatieve kosten een rol gespeeld te hebben bij de geconstateerde 
ruimtelijke verschuivingen. De ontwikkeling bij de intensieve veehouderij (en overigens 
ook bij de intensieve tuinbouw, die in dit onderzoek niet aan de orde geweest is), lijkt 
mede aan te sluiten bij de moderne handelstheorie. Schaalvoordelen en complexvorming 
hebben bij de ruimtelijke concentratie van die teelten immers een grote rol gespeeld. Wel 
is vastgesteld dat belangrijke impulsen voor de aanzienlijke ruimtelijke verschuivingen 
bij met name varkens, uitgegaan zijn van technologische veranderingen en van het 
gevoerde landbouwbeleid (voor granen). 

7.5 De rol van het landbouwbeleid 

In het voorgaande is vastgesteld dat het gevoerde landbouwbeleid voor de ruimtelijke 
verdeling van heel wat producties een zekere invloed gehad heeft. Aanwijsbare invloed 
is uitgegaan van productiequota, en van het prijsbeleid voor veevoergrondstoffen. 
Andere aspecten van het landbouwbeleid, zoals de inkomensherverdeling die tot stand 
gebracht wordt, de bevoordeling van bepaalde regio's via het structuurbeleid of via het 
agromonetaire beleid, is op het niveau van de voorgaande analyse niet aanwijsbaar. Voor 
het structuurbeleid is in hoofdstuk 5 aangegeven dat een wezenlijke ruimtelijke invloed 
niet te verwachten is, omdat de omvang van het beschikbare budget, zeker tot ongeveer 
1990, klein was en het verbrokkeld ingezet werd. Daarbij komt dat het instrumentarium 
in de uitwerking primair op de personele inkomensverdeling gericht geweest is, en niet 
op beïnvloeding van de ruimtelijke verdeling van de productie. Voor prijsbeleid en 
agromonetair beleid ligt dat anders. Bij prijsbeleid gaat het wel om substantiële 
bedragen, ook in vergelijking met de toegevoegde waarde die de landbouw voortbrengt, 
en het betreft een beleid dat gedurende een lange reeks van jaren een en dezelfde kant op 
werkte. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde landen of bepaalde producten gedurende 
een lange reeks van jaren in een andere positie zaten dan andere landen of producten. Het 
agromonetaire beleid bevoordeelde bijvoorbeeld de Duitse landbouw, hoewel het de 
vraag is of de Duitse landbouw daar, vanwege conservering van de landbouwstructuur, 
echt zoveel beter van geworden is. Het prijsbeleid, dat meer gericht is op "Noordwest-
Europese" producties dan op producties die in Zuid-Europa belangrijk zijn, heeft de 
Noordwest-Europese landen in bepaalde opzichten bevoordeeld. In termen van inko
mensherverdeling is zulks ook terug te vinden in de resultaten. In termen van invloed op 
de verdeling van grondgebruik en productie blijkt het gebruikte gegevensmateriaal en de 
methode van analyse op dit terrein niet iets op te leveren, door de veelheid van invloeden 
op de ruimtelijke verdeling van grondgebruik en productie. Nadere, vergelijkende 
analyses zijn daarvoor gewenst. 
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7.6 Platteland 

De geconstateerde ruimtelijke verschuivingen in het grondgebruik en de productie van 
de landbouw in de EU hebben zich afgespeeld op het platteland. In sommige gebieden 
zijn teelten verdwenen of minder belangrijk geworden (tabak in het noordwesten van de 
EU en in Franse regio's, tarwe in sommige Duitse regio's, rogge en haver in vrijwel alle 
regio's). In andere gebieden zijn nieuwe teelten ontstaan of in belang toegenomen 
(varkens en mais in sommige Belgische, Nederlandse en Duitse regio's, tarwe in 
Denemarken en delen van het Verenigd Koninkrijk, tabak in Italië). 

Voor de positie van het platteland ten opzichte van de stedelijke gebieden is het 
gevoerde landbouwbeleid van belang. Het markt- en prijsbeleid leidde tot herverdeling 
van inkomen ten gunste van de plattelandsgebieden. In het bijzonder de gebieden met 
een grote productie-omvang van de betreffende producten hebben daarvan geprofiteerd. 
Het gaat daarbij om bedragen van soms vele honderden ECU's per inwoner. Het struc
tuurbeleid had en heeft in principe dezelfde werking, maar met lagere bedragen en 
anders over gebieden verdeeld. De inkomensherverdeling leidt via voorwaartse en 
achterwaartse effecten tot een verdere toename van het inkomen in de begunstigde 
gebieden. 

Een dergelijke analyse gaat voorbij aan het feit dat inkomensherverdeling ook tot struc
tuureffecten leidt. Regio's waar geprofiteerd is van de inkomensherverdeling hebben 
minder druk tot structurele aanpassingen ondervonden. Daardoor zijn productiefactoren 
in de landbouwsector gebleven die bij afwezigheid van het gevoerde beleid anders 
ingezet waren, in de regio of elders. Op het niveau van het platteland van de EU als 
geheel is niet zonder meer te beoordelen, in welke mate dat tot een lagere economische 
groei geleid heeft. Zo is het agromonetaire beleid in termen van inkomensherverdeling 
gunstig geweest voor de Duitse regio's. De structurele aanpassing van de landbouw en de 
plattelandsregio's in Duitsland is er waarschijnlijk door afgeremd, en het is zeer de vraag 
of dat in termen van regionaal of nationaal inkomen wel zo gunstig geweest is. Iets 
dergelijks doet zich voor in het veenkoloniale gebied van Nederland. In het bijzonder de 
marktordening voor fabrieksaardappel leidt tot inkomensherverdeling ten gunste van dat 
gebied, maar is tevens een rem op structurele aanpassing. De consequentie is dat een in 
economisch opzicht gunstiger inzet van grond en arbeid ten dele tegengegaan wordt. 
Anderzijds is het denkbaar dat het markt- en prijsbeleid voor zuivel geleid heeft tot een 
sterke modernisering van de betreffende primaire sector en de verwerkende industrie in 
bepaalde gebieden, zoals delen van Nederland en Denemarken. De vraag of het gevoerde 
inkomensherverdelingsbeleid van stad naar platteland op lange termijn gunstig is, is dus 
lastig eenduidig te beantwoorden, en is een punt voor nader onderzoek. 
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7.7 De toekomst 

De vraag die hier aan de orde komt is of uit het voorgaande iets af valt te leiden over de 
toekomstige ruimtelijke verschuivingen in grondgebruik en productie in de EU. 

Vastgesteld is dat drie elementen van belang zijn: marktintegratie, landbouwbeleid en 
technologie. Er is reeds een aanzienlijke mate van marktintegratie bereikt, ook al zijn er 
nog steeds belemmeringen in de relaties tussen lidstaten. Verdergaande marktintegratie 
leidt wellicht nog tot enige verdere ruimtelijke concentratie van grondgebruik en 
productie. 

Voor wat het landbouwbeleid betreft zijn sinds 1992 grote veranderingen opgetreden, 
die de komende jaren verder doorgezet zullen worden. Het traditionele prijsbeleid wordt 
minder belangrijk door verlaging van de institutionele prijzen in de richting van het 
niveau op de wereldmarkt. Uit de analyse is niet een eenduidig antwoord ontstaan op de 
vraag of een hoog prijsniveau leidt tot ruimtelijke concentratie of juist tot de
concentratie. Het meest waarschijnlijk is dat de tendens tot concentratie leidend is. Dat 
wil echter niet zeggen dat verlaging van de prijzen binnen afzienbare tijd tot de
concentratie leidt. Het hoge prijsniveau gedurende meerdere decennia heeft een forse 
transformatie van de landbouwsector teweeg gebracht, met onder meer grote 
investeringen in kennis, grondkwaliteit, machines en gebouwen. 

Er zijn echter nog andere elementen die deel uit maken van de beleidsombuiging. 
Allerlei vormen van compenserende directe inkomenssteun zijn ontstaan, en lijken in de 
toekomst nog verder ontwikkeld te worden. De steun is veelal op een of andere manier 
gerelateerd aan de historische situatie (productie, hectares of bijvoorbeeld quotum in een 
basisjaar). Een dergelijke insteek kan een conserverende werking hebben op de 
ruimtelijke verdeling. Sterker nog, in de besluitvorming is dat voor veel betrokkenen 
(boerenorganisaties, politieke partijen, ministers) een belangrijk doel. Ook de verdere 
uitbreiding van de EU naar het oosten is van belang. Op enige termijn worden landen lid 
van de EU die in potentie een grote bijdrage aan de landbouwproductie kunnen leveren. 
Gezien het gemiddeld lagere economische ontwikkelingsniveau van die landen, en hun 
in bepaalde opzichten gunstige landbouwstructuur, kan zulks een ruimtelijke 
verschuiving opleveren. Het betreft dan in het bijzonder buikproducties. In termen van 
grondgebruik zou dat kunnen leiden tot een zekere verschuiving van bepaalde teelten 
(graan, aardappelen, varkensvlees) naar nieuwe lidstaten. In de geconstateerde bevoorde
ling van Noordwest-Europese lidstaten ten opzichte van zuidelijke lidstaten lijken ook 
veranderingen op te treden. Het structuurbeleid is weliswaar erg verbrokkeld, maar is in 
toenemende mate op de zuidelijke lidstaten gericht, en neemt qua budget tot op heden 
toe. 

Het derde verklaringselement voor ruimtelijke verschuivingen is technologie. Uit de 
analyse is gebleken dat de ruimtelijke verdeling van de producties in het verleden 
misschien wel meer beïnvloed is door technologische veranderingen, direct en indirect, 
dan door het landbouwbeleid. De in het algemeen relatief geringe aandacht voor deze 
factor heeft te maken met het feit dat technologie tot op zekere hoogte (maar niet louter) 
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een autonome factor is. Daarenboven is de wijze waarop allerlei omgevingsfactoren 
doorwerken op de gebruikte technologie niet erg helder. Eenvoudige relaties zijn niet te 
leggen. In het licht van deze studie is het toch van belang bij op de toekomst gerichte 
analyse aandacht te besteden aan mogelijke technologische ontwikkelingen. Een aantal 
ontwikkelingen springt in het oog. 

Zo lijkt de komende jaren in de melkveehouderij de automatisering op te rukken. Dat 
leidt vrijwel zeker tot verdere schaalvergroting in de melkveehouderij. Dat zal er toe 
leiden dat veel bedrijven de productie staken, en die bedrijven kunnen ongelijk over de 
huidige productiegebieden verdeeld zijn. Eenzelfde effect is te verwachten van de te 
verwachten verdere bedrijfsconcentratie in de Europese zuivelindustrie. Er zou zich dan 
iets voor kunnen doen dat ook tussen 1960 en 1980 gebeurd is: een opwaartse sprong in 
de ruimtelijke concentratie. In de intensieve veehouderij zijn ook grote veranderingen op 
til. Door druk vanuit de consumenten, en vanuit de maatschappij als geheel, door daling 
van de graanprijs en de daardoor geïnduceerde afnemende import van graanvervangers, 
kan een hernieuwde regionale grondgebondenheid ontstaan. Intensieve veehouderij kan 
dan verschuiven in de richting van de grote graangebieden. De enorme ruimtelijke 
verschuiving van de varkenshouderij tussen 1970 en 1990 geeft aan dat andere 
concurrentieverhoudingen tot snelle verschuivingen kunnen leiden. Voor de 
akkerbouwproducties is veel lastiger in te schatten wat voor technologische verande
ringen op zullen treden (automatisering, precisielandbouw, genetische gemanipuleerde 
rassen?) en hoe die ruimtelijk zullen doorwerken. 

7.8 Onderzoeksagenda 

In dit onderzoek is vastgesteld dat er nauwelijks studies bestaan naar de ruimtelijke 
verdeling van de landbouwproductie, de verschuivingen daarin, de oorzaken daarvan en 
de beleidsmogelijkheden om tot verschuiving of juist tot conservering van de ruimtelijke 
verdeling te komen. Tot op zekere hoogte voorziet dit onderzoek in die leemte. 

De mogelijkheid tot nader onderzoek op dit globale niveau wordt overigens zeer 
bemoeilijkt door het ontbreken van goede, vergelijkbare gegevens over lange perioden. 
De hier gebruikte data-set is vrijwel zeker het beste dat er is, althans voor de vroegere 
jaren. Voor onderzoek in meer recente jaren speelt de weinig homogene regio-indeling 
die Eurostat hanteert een beperkende rol, en ook overigens zijn de Eurostat-reeksen voor 
verbetering vatbaar, omdat er soms gegevens ontbreken die bij nationale statistische 
bureaus waarschijnlijk wel beschikbaar zijn. Een nadere inspanning op dat terrein is 
wenselijk. 

Op basis van de uitkomsten van het onderhavige, globale onderzoek kan gerichter 
aandacht besteed worden aan de specifieke oorzaken van krimp en groei van bepaalde 
landbouwproducties in bepaalde (groepen van) regio's, in vergelijking met andere regio's. 
Het gaat dan vooral om comparatieve studies die de bepalende factoren meer 
gedetailleerd boven water halen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Dickmanns 
(1995) naar de verschillen in agrarische ontwikkeling tussen Drenthe en de aanpalende 
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regio's in Niedersachsen. Ook specifiek historisch onderzoek op dat terrein zou zeer 
welkom zijn. Het betreft vragen rond de opkomst van de maisteelt, het verdwijnen van 
de voeraardappel, het verminderen van de teelt van rogge en haver. In dergelijk 
onderzoek is een meer gedesaggregeerde benadering van die teelten (naar ras, 
aanwending, productiewijze), en een specificatie van fysische factoren (grondkwaliteit, 
waterbeheersing) van groot belang, iets wat in dit onderzoek vrijwel geheel buiten beeld 
gebleven is. 

Een andere onderzoekslijn die in dit kader uitwerking verdient is kwantitatief 
onderzoek naar bepalende factoren van krimp en groei van bepaalde vormen van 
grondgebruik en producties. Economische factoren spelen daarbij een grote rol, en 
economisch onderzoek op dat terrein is dus gewenst. Het is zeer de vraag of zulk 
onderzoek betrekking moet hebben op de gehele EU, omdat de kwaliteit van de 
beschikbare data gebrekkig is. Veeleer is te denken aan onderzoek dat zich beperkt tot 
delen van de EU, of zelfs individuele regio's of lidstaten (vergelijk het onderzoek van 
Alleblas (1996) over de Europese glastuinbouw, en dat van Bolsius (1993) over de 
varkenshouderij). Uit de onderhavige studie is duidelijk geworden dat allerlei culturele 
en institutionele factoren (traditie, grondmarkt etc.) en met name ook technologische 
aspecten, een grote rol spelen, of zelfs leidend kunnen zijn. Nadere studies kunnen 
daarom niet tot economische factoren beperkt blijven. 

Een laatste onderzoeksrichting die grotere aandacht verdient, betreft onderzoek naar 
het ontstaan, de beïnvloeding en de rol van de technologie. Van oudsher krijgt technische 
ontwikkeling weinig aandacht in economische analyses. Gezien de uitkomsten van dit 
onderzoek is een veel grotere inspanning op het terrein van de relatie technologie-econo
mie zeer gewenst. Een grotere aandacht in het overheidsbeleid voor de invloed van 
technologische veranderingen op het grondgebruik, en op de ruimtelijke verdeling van 
grondgebruik en productie, is evenzeer gewenst. 
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