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In dit artikel wordt de visie van de noordelijke provincies op de in de Notitie Ruimtelijke Perspectieven beschreven ontwikkeling voor het landelijk
gebied weergegeven. Vervolgens wordt deze visie op persoonlijke titel verder
uitgewerkt voor de provincie Groningen,
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van Drente, Friesland en Groningen gezamenlijk gereageerd op de Notitie Ruimtelijke
Perspectieven (NRP).
De NRP wekt de indruk dat er in het ruimtelijk patroon forse verschuivingen kunnen optreden. Deze suggestie van grote 'maakbaarheid' van het toekomstig ruimtelijk patroon
moet kritisch beoordeeld worden gezien ondermeer de nauwelijks groeiende bevolking,
vergrijzing en de nadrukkelijk beperkte
overheidsinvesteringen, aldus de drie provinciale besturen. Er zal ook veel aandacht
besteed moeten worden aan beheer en (her)inrichting. De bestaande ruimtelijke struk-

tuur van het Noorden zal daarom uitgangspunt moeten zijn voor het ontwikkelen van
het toekomstperspektief. Voor het landelijk
gebied speelt daarin de landbouw een centrale rol.

van de produktie en eventueel onttrekking
van gronden aan de landbouw. En hoewel
Nederland in verhouding over de beste landbouwgronden beschikt zullen deze effekten
door een Europese 'verdeling van de pijn'
niet aan ons land voorbijgaan. De landbouw
is
een belangrijke pijler van de ekonomische
Landbouw: verdeling van de pijn
struktuur van het Noorden en zal dat volgens
Ten aanzien van de ontwikkeling van de de noordelijke bestuurders ook moeten blijlandbouw is vanzelfsprekend het Europese ven. Er zullen daarom nationaal prioriteiten
landbouwbeleid en de toekomstige vormge- gesteld moeten worden: onttrekking van
ving daarvan doorslaggevend. Produktiebe- landbouwgronden aan de produktie en experkingen en prijsaanpassingen zullen daar- tensivering vooral in gebieden met ruimtein zeker een grotere rol gaan spelen, met als nood en kongestieverschijnselen (bv. rond
verwacht effekt onder meer extensivering steden) investeringen in aanpassing van de

ruimtelijke inrichting aan veranderende
landbouweisen (gedomineerd door kostenbeheersing) in de goede landbouwgebieden.
Gepleit wordt dan ook voor het geven van
prioriteit aan landinrichtingsprojekten in het
Noorden.
In de intensieve veehouderij zien de noordelijke bestuurders niet veel heil. Er is wat dat
betreft lering getrokken uit de ontwikkeling
in Midden- en Zuid-Nederland: het positieve
inkomenseffekt weegt al snel niet meer op tegen de negatieve milieu-effekten. Spreiding
naar het Noorden wordt dan ook niet als alternatief gezien.
Natuurbouw
De verwachte landbouwontwikkelingen hebben betekenis voor ekologie en landschap.
Door schaalvergroting en technologische
vernieuwing zal de druk tot scheiding en zonering van funkties zeker gehandhaafd blijven. Daarmee blijft ook de druk bestaan op
de situaties waarin de ekologische en landschapswaarden juist liggen in vormen van
verweving met de landbouw en dreigt verder
afbrokkeling van deze waarden. In dat verband wordt ook aandacht gevraagd voor de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de
ontwikkeling van natuurwaarden door zgn.
natuurbouw. Enerzijds zullen nieuwe kreaties op rijkere gronden nooit een vervanging
kunnen zijn voor het verlies van ekologische

waarden op arme gronden. Een groot deel
van de ekologische waarden in het Noorden
(met name in Drente) bestaat juist in de aanwezigheid op mondiale en Europese schaal
van schaarse gemeenschappen op arme
gronden. Anderzijds spreekt de gedachte
van het totstandbrengen van ekologische infrastruktuur aan.
De provinciale bestuurders achten het nu
meer dan ooit nodig dat van overheidswege
middelen worden vrijgemaakt voor het behoud van unieke en/of waardevolle landschappen en ekologische waarden en voor de
bouw van een behoorlijk landschap. Aankoop van gronden, vergoedingen voor beheer-, landbouw en middelen voor gerichte
landschapsbouw en -onderhoud zijn dan ook
onontbeerlijk. Van het Rijk wordt dan ook
duidelijkheid verlangd, ten aanzien van de
mogelijkheden die de provincies daartoe
daadwerkelijk geboden zullen worden.
Groningen, kansen en bedreigingen
Wat betekent de zoeven geschetste ontwikkeling voor landbouw, natuur en landschap in
de provincie Groningen. Waar liggen kansen
en bedreigingen en op welke wijze kan hierop
ondermeer vanuit de ruimtelijke ordening
worden ingespeeld?
De grote kracht van de noordelijke landbouw
ligt in zijn ruimtelijke mogelijkheden (relatief
weinig verstedelijking ten opzichte van bij-

Een beeld van het houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier: een waardevol

kultuurlandschap.

voorbeeld West-Nederland) en de relatief
goede grond.
Bestaande kansrijke teelten, zoals pootaardappelen zouden kunnen worden uitgebreid
en tegelijkertijd zou de teelt van nieuwe gewassen, zoals bloembollen en hennep met
kracht moeten worden gestimuleerd. Ook
produktiebos inklusief de griendkultuur kan
als alternatief landbouwgewas van betekenis
gaan worden. Om nieuwe teelten van de
grond te krijgen is samenwerking tussen
agrariërs onderling en met industriële ondernemers nodig. Het behoud van teelten als
suikerbieten en fabrieksaardappelen en de
zuivelproduktie is van eminent belang met
het oog op de instandhouding en versterking
van de daaraan verbonden industrieën. De
verwachte prijsverlaging en produktiebeperkende maatregelen vormen een bedreiging
voor het inkomen van de boer. Naast de sociale maatregelen kunnen de dalende inkomens tevens door (een kombinatie van) verschillende stimuleringsmaatregelen worden
opgevangen: bedrijfsvergroting (gedeeltelijke) overschakeling op andere teelten (zgn. 2'
tak) en door in de bedrijfsvoering rekening te
houden met de natuur ('beheer-landbouw').
De milieuvervuiling vormt zowel voor de
landbouw als natuur en landschap een bedreiging; een gezonde bodem en schoon water vormen immers voor de landbouw nu en
op lange termijn essentiële produktiefaktoren. In deze bedreiging liggen ook kansen besloten om landbouw en natuur meer in harmonie met elkaar te brengen. Nieuwe wet- en
regelgeving op het gebied van milieu en waterhuishouding bieden mogelijkheden om de
kwaliteit van water, bodem en lucht te bewaken. Hopelijk wordt hierdoor op den duur
een zekere basiskwaliteit van het milieu gehandhaafd dan wel hersteld. Ook vormen
van extensivering van de landbouw kunnen
van positieve invloed zijn op deze basiskwaliteit. Daarbij kan worden gedacht aan de zgn.
geïntegreerde landbouw. Dit is een vorm van
milieuvriendelijke landbouw, die uitgaat van
een zekere mate van extensivering van de
gangbare bedrijfsvoering, zoals een ruime
vruchtwisseling met eventueel een 'braakjaar'
en lagere mestgift en een zo weinig mogelijk
gebruik van chemische onkruid- en ziektebestrijdingsmiddelen. Tegenover lagere opbrengsten staan lagere kosten, waardoor het
saldo weinig hoeft af te wijken van de gangbare bedrijfsvoering (zie publikaties voor het
Centrum voor Milieu en Landbouw).
Intensivering van de landbouw kan leiden tot
een (verdere) scheiding van natuur- en land-

bouwfunkties. Dit behoeft vanuit de natuur
niet in alle gevallen negatief te worden beoordeeld. Intensivering op de ene plek kan bv.
leiden tot onttrekking van landbouwgronden
op een andere plek, waardoor mogelijkheden voor natuurontwikkeling onstaan.
Natuurgebieden en kultuurlandschappen
Naast de zorg voor een goede basiskwaliteit
zijn er gebieden die uit een oogpunt van bescherming en ontwikkeling van natuur en
landschap bijzondere aandacht krijgen. In
het rijks- en provinciale beleid is voor deze
gebieden (natuurgebieden en waardevolle
kultuurlandschappen) beleid ontwikkeld
(waaronder GEN, GLE en WAC's)*. De uitvoering van dit beleid komt echter traag op
gang. De verwachte ontwikkelingen in de
landbouw zouden in dit opzicht nieuwe impulsen kunnen geven. Het instrument van de
Relatienota zou daartoe kunnen worden verbeterd en uitgebouwd. Er zou een flexibeler
toepassing kunnen worden nagestreefd,
waarbij meer rekening wordt gehouden met
de wensen van de boeren (bv. een gevarieerder pakket aan beheersovereenkomsten) en
het vrijgeven van een grotere oppervlakte
gronden.
Tegelijkertijd groeit het inzicht dat in grotere
landschapsekologische eenheden moet worden gedacht om gebieden daadwerkelijk te
kunnen beschermen. Het belang van landschapsekologische samenhangen in de vorm
van hydrologische relaties (bv. tussen inzijgings- en kwelgebieden) en ekologische relaties (denk aan ekologische infrastruktuur)
wordt meer en meer onderkend.
Ook het kreëren van nieuwe natuurgebieden
krijgt vanuit het natuur- en landschapsbeleid
meer aandacht. Gekoppeld aan de verwachte
ontwikkelingen in de landbouw ontstaan
hierdoor ook voor de provincie Groningen
nieuwe kansen voor de ontwikkeling van natuurwaarden, waarbij kan worden ingespeeld op het landelijk thema Nederland, waterland.

het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) en het
Gorecht met relatief kleine bedrijven zal gezocht moeten worden naar andere inkomensmogelijkheden. Gedacht kan worden aan het
houden van vleesvee en schapen en ook natuurbeheer kan een belangrijke bron vormen
voor aanvullend inkomen. Grote delen van
West-Groningen zijn van betekenis voor weidevogels. Hier liggen mogelijkheden voor
een type bedrijfsvoering waarin de zorg voor
weidevogels als een vaste opbrengstpost is opgenomen. In verband met de grote natuuren landschapswaarden van het Gorecht en
het ZWK en de belangen van de waterwinning in het Gorecht is een samenhangend beleid gewenst. In zo'n beleid zou het handhaven, herstel en ontwikkelen van hydrologische en landschappelijke relaties binnen en
tussen de laaggelegen delen ten westen en
zuiden van de stad Groningen met het
Drents-plateau en de Hondsrug centraal
moeten staan. Ook met het oog op de belangen van de waterwinning zullen negatieve invloeden op de kwantiteit en kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater moeten worden
voorkomen. Vanuit het natuur- en landschapsbeleid zouden op basis van de volgende beleidsinstanties inrichtingsmaatregelen
kunnen worden getroffen. Bij een verdere
ontwikkeling van het relatienotabeleid zou
meer rekening moeten worden gehouden
met landschapsekologische samenhangen;
mogelijkheden voor natuurontwikkeling

richten op waterlopen en beken en aangrenzende zones; bosaanleg mede dienstbaar maken aan het versterken van de ekologische infrastruktuur en de natuurontwikkeling.
Naast de geplande boslokatie in het zuidelijk
deel van het ZWK kan worden gedacht aan
bossen binnen de beschermingsgebieden van
waterwinputten (zgn. aqua-forestry).
Tenslotte zouden de landschapsekologische
relaties tussen West-Groningen en het Lauwersmeergebied onder meer via het Reitdiepdal kunnen worden versterkt.
Noord-Groningen
Het noordelijk akkerbouwgebied is bij uitstek
geschikt voor gevarieerde akkerbouwteelten.
Het belang hiervan zal door een verdere intensivering worden uitgebouwd. Dit betekent
een optimaal gebruik maken van mogelijkheden van de pootaardappelteelt, handhaving
van de suikerbietenteelt (verwerkende industrie) en zoeken naar nieuwe aanvullende teelten, zoals bollen, vollegrondsgroenten, peulvruchten en uien.
Intensivering van het landbouwkundig gebruik kan goed samengaan met het handhaven van essentiële landschappelijke kenmerken zoals openheid en hoofdlijnen van de
verkavelingsstruktuur.
Een blijvend aandachtspunt is de betekenis
van de randzone langs Waddenzee en Dollard als rust- en foerageergebied voor trekvo-

West-Groningen
In dit gebied met overwegend melkveebedrijven zal onder invloed van de superheffing geen verdere intensivering plaatsvinden. Om het inkomen op peil te houden zullen bedrijven waar mogelijk gaan vergroten
en of bij gelijkblijvende produktie de kosten
proberen te drukken, door bijvoorbeeld
meer voeder op eigen bedrijf te winnen. In

Het Schildmeer in vogelvlucht; een aanknopingspunt in de natte verbindingszone.

gels. Verder blijken op grond van recente inzichten lijnvormige elementen zoals meren
en sloten een belangrijke rol te vervullen voor
het voortbestaan van de vogelpopulatie in akkerbouwgebieden. Hiermee zou bij de landbouwkundige ontwikkeling rekening moeten
worden gehouden.
In de toekomstige ontwikkeling van de Waddenzee en het Lauwersmeergebied staan de
natuurwaarden centraal. In het kader van
een inrichtingsschets voor het Lauwersmeergebied worden door de betrokken overheden
mbt. de verdere inrichting en de toekomstige
beheersstruktuur afspraken gemaakt.
Oost-Groningen
Zowel de graanteelt in het Oldambt als de fabrieksaardappelteelt in de Veenkoloniën
staan onder druk. Verwacht wordt dat als gevolg van het EG-beleid de graanprijs verder
zal dalen en dat via een braakligregeling een

produktiebeperking wordt nagestreefd. Dit
zal leiden tot een extensivering van de bedrijfsvoering en mogelijk tot bedrijfsvergroting. In verband met de natuurlijke beperking van de grond voor hakvruchten, zoals
bieten en aardappelen zijn er weinig mogelijkheden voor vervangende gewassen. Genoemd kunnen worden kleine eiwit- en oliehoudende teelten zoals bonen en vlas. Ook
aan houtteelt en hennepteelt wordt in dit opzicht belang toegekend. Houtteelt zou in samenhang met de geldende subsidieregeling
en een eventuele braakligpremie aantrekkelijk kunnen worden als vervangend gewas.
Daarbij kan worden gedacht aan hout met
een langere of kortere omlooptijd (resp. populierenbos en griendkultuur); ook is (zeker
de eerste jaren) een mengvorm van houtteelt
met landbouw mogelijk (zgn. agro-forestry).
Grootschalige omzetting van graanteelt in
houtteelt zou een ingrijpende verandering
van het open landschap van de Dollardpol-

Moerasbos als een mogelijk resultaat van

natuurontwikkeling.

ders betekenen en om die reden nogal wat bezwaren oproepen.
In de Veenkoloniën spelen vergelijkbare
problemen. De afhankelijkheid van de fabrieksaardappelteelt is daar erg groot. Het
lijkt onontkoombaar minder afhankelijk van
deze teelt te worden, mogelijk door invoering
van nieuwe (intensievere) teelten waaronder
hennep en uitbreiding van het aantal tuinbouw-, boomkwekerij- en intensieve veehouderijbedrijven. De verstuivings-, grondwaterverontreinigings- en vruchtwisselingsproblematiek is van zodanige omvang dat met
spoed oplossingen zijn geboden. Naast milieubeschermende maatregelen en andere
teelten (dus een gevarieerder bouwplan) kan
gedacht worden aan de inzaai van groenbemesters en/of de aanleg van windsingels en
houtteelt.
Voor Westerwolde is op grond van zijn ekologische- en landschappelijke betekenis en de
belangen van de drinkwaterwinning een sa-

menhangend beleid gewenst. Het handhaven en versterken van de landschapsekologische relaties binnen Westerwolde en de uitbouw hiervan tot het aangrenzende gebied in
Duitsland staat daarbij centraal. Maatregelen
die genomen zouden kunnen worden zijn onder meer het stimuleren van beheerlandbouw (in het kader van de Relatienota) de
aanleg van bossen en beplantingselementen
langs de randen van het beekdal en binnen
het beschermingsgebied van de waterwinning en het kreëren van 'spaarbekkens' met
het oog op het handhaven en verbeteren van
de waterkwaliteit.
Voor het gebied van ZuidlaardermeerSchildmeer-Hondshalstermaar tot de Eems
bestaan gunstige mogelijkheden om door
middel van de aanleg van nieuwe natuurelementen (zoals moerassen en plassen) een natte verbindingszone te kreëren. In dit relatief
laag gelegen gebied liggen al diverse aanknopingspunten voor een dergelijke ontwikke-

ling, zoals meren natuurgebieden, weidevogelgebieden en waterlopen. Bovendien zijn
de landbouwkundige omstandigheden tamelijk ongunstig (bodem en waterhuishouding).
Verder zou moeten worden onderzocht of
het in het kader van de bodemdaling aan te
leggen boezemmeer in deze zone kan worden
gesitueerd.
Gemeenschappelijk plan
De komende jaren worden ingrijpende veranderingen met betrekking tot het landbouwbeleid verwacht en zal het milieubeleid
verder worden aangescherpt. Deze ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor de huidige inrichting van het landelijk gebied. In
het kader van het overleg en de inspraak over
de 4e Nota Ruimtelijke Ordening zal hierover
nog volop diskussie plaatsvinden. De visie
hierop van de drie noordelijke provincies zou
op regionale schaal verder kunnen worden

Noord-Groninger akkerbouwgebied: een belangrijk gebied voor de landbouw

uitgewerkt en op elkaar afgestemd. De beschreven mogelijkheden voor de provincie
Groningen kunnen hiervoor een eerste aanzet vormen.
•

GEN Grote eenheid natuurgebied
GLE grote landschappelijke eenheid
WAC Waardevol agrarisch cultuurlandschap
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