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Fries akkerbouwgebied

Na een bezoek aan het Hogeland schreef Arthur van
Schendel ooit: 'Vroeger sprak men slechts van een vette
streek van tarwe en koeien, een uithoek, koud en saai en
plattelands. Het is er echter geen uithoek want je krijgt
er watje nodig hebt. Het is er bovendien niet koud want

de mensen hebben goede handen.. .'.

KRIJGT HET
FRIES-GRONINGS

AKKERBOUWGEBIED
NOG AANDACHT ?

Peter von Meyenfeldt

HET WAREN DIE MENSENHANDEN DIE EEN BE-
langrijke rol speelden bij het ontstaan van het
noordelijke kleigebied. Ontginning, inrich-
ting, bewerking en beheer is in de loop der
eeuwen bepaald door menselijk handelen.
Mensenhanden zullen ook in de toekomst het
aanzien blijven bepalen van het overwegend
grootschalig open kleigebied waarop naast
weidebouw overwegend akkerbouw plaats-
vindt.

Vette streek van tarwe en koeien
Zeespiegelrijzing en bodemdaling veroor-
zaakten ongeveer zevenduizend jaar geleden
overstromingen en vormden hiermee een
wadden- en kwelderlandschap in grote delen
van het land. Ongeveer drieduizend jaar la-
ter verminderden de overstromingen. Afzet-
tingen traden op evenals veenvorming op
veel plaatsen en krekenstelsels ontstonden.
Op de droogvallende gronden ontstond als
gevolg van een natuurlijke begroeiing een
humeuze bovengrond. Onder invloed van de
zee heeft het proces van overstromingen en
afzettingen zich later voortgezet.
Het wadden- en kweldergebied zoals dat nu
wordt aangetroffen ontstond. Kenmerken
hiervan zijn de vele lage ruggen of kwelder-
wallen, waarachter de fijne slibdeeltjes be-
zonken. Hierdoor vormden zich op de kwel-
ders kleiafzettingen en achter de oeverwallen
een zware klei.
De bewoners beschermden zich op de droog-
gevallen kustvlakten aanvankelijk tegen
stormvloeden door het opwerpen van terpen
en wierden. In de Middeleeuwen vonden de
bedijkingen plaats. De gronden werden be-
nut voor zowel de weidebouw als de akker-
bouw, de laatste vooral op de hogere gron-
den. Als gevolg van de menselijke bewerking
gedurende de opeenvolgende eeuwen en ei-
gendomsoverdracht is in het kleigebied een
afwisselende verkavelingsstruktuur ontstaan
van blokverkavelingen en mozaiek-verkave-
lingen. De laatste zijn over het algemeen on-
regelmatiger van vorm en kleinschaliger.
Het Fries-Gronings kleigebied wordt ook nu
nog overwegend gebruikt voor de weide-
bouw (melk, veehouderij) en akkerbouw,
waarbij de teelt van granen en rooivruchten
zoals aardappelen en bieten de overhand
hebben.
De melkveehouderij en graanteelt staan ech-
ter sterk onder druk van de landbouwover-
schotten in de EG en de hieruit voortgevloei-
de kontigentering. De aardappelteelt kampt
als gevolg van een te nauwe vruchtwisseling



met bodemgezondheidsproblemen die een
voortgaande produktie negatief beïnvloe-
den.
Op de mogelijke ruimtelijke effekten van de-
ze ontwikkelingen wordt hierna nader inge-
gaan evenals op de perspektieven die bestaan
voor landbouw, natuur en landschap.

Ruimtelijke effekten en perspektieven
in de akkerbouw

De ruimtelijke ontwikkelingen in het Fries-
Gronings akkerbouwgebied hangen ten
nauwste samen met de perspektieven voor
het agrarisch grondgebruik.
In de Notitie Ruimtelijke Perspektieven
(RPD, 1986) zijn enkele ruimtelijke denk-
beelden geschetst. Hierbij wordt ervan uitge-
gaan dat de produktiviteit een jaarlijkse groei
kent van minstens 2 % en de afzet toeneemt
met maximaal een 'A %. Er dienen zich een
drietal mogelijkheden aan voor de verdeling
van de produktietoename:
• gelijkelijke toename binnen het gehele are-

aal;
• sterkere toename in specifieke produktie-

gebieden;
• gespreide groei over een groter gebied.

De stagnerende afzetverwachting resulteert
bij een gelijkblijvende bedrijfsomvang en toe-
nemende produktie per hektare in de nood-
zaak van (tijdelijke) braaklegging van een
deel van het produktie-areaal. Dit zal ver-
spreid over het gehele akkerbouwgebied
plaatsvinden. Kostenbesparing en bedrijfs-
vergroting of de teelt van andere produkten
moeten uitzicht geven op verbetering van de
inkomenspositie.
In geval de produktie(toename) wordt ge-
koncentreerd in specifieke gebieden waar
sprake is van een goede toeleverings- en ver-
werkingsstruktuur wordt aangenomen dat
het Gronings akkerbouwgebied hiervan pro-
fiteert ten opzichte van het Friese. In laatst-
genoemde regio zullen grotere delen hun
produktie-funktie verliezen in geval andere
teelten niet mogelijk zijn of niet anderszins in
een neveninkomen is te voorzien, bijvoor-
beeld in het natuur- en landschapsbeheer.
Bij een sterkere regionale spreiding zal spra-
ke zijn van het bewust stimuleren van intensi-
vering en bedrijfsvergroting teneinde de
druk op andere regio's te verminderen.
Voor de ontwikkeling van andere funkties in
het akkerbouwgebied, zoals natuur en land-
schap en voor bosaanleg ontstaan bij een ge-

lijkelijke produktietoename slechts geringe,
kleinschalige en verspreide mogelijkheden.
De koncentratie in specifieke produktiege-
bieden biedt voor de overige gebieden wel be-
tere perspektieven. Bij een sterkere regionale
spreiding zullen vooral de milieukondities re-
gionaal zijn te verbeteren.

De reakties op de denkbeelden in de Notitie
Ruimtelijke Perspektieven, onder meer van
de Bestuurscommissie Noorden des Lands
brengen aan het licht dat de komparatieve
voordelen van akkerbouw en veeteelt in het
Noorden (zeer goede, hoog produktieve
gronden) extensivering op grote schaal van
het grondgebruik niet waarschijnlijk maakt.
Ook worden geen grote veranderingen ver-
wacht in de ruimtelijke spreiding van de pro-
duktietakken. Wel is een unanimiteit te kon-
stateren voor de noodzaak in akkerbouwge-
bieden met veel rooivruchten tot een ruimte
vruchtwisseling te komen.

Ten behoeve van de voorbereiding van de
Vierde nota voor de Ruimtelijke Ordening
zijn de ontwikkelingen van de Nederlandse
landbouw op langere termijn nader verkend.
Aangenomen wordt dat ook voor de akker-
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bouwprodukten binnen de EG een aanpas-
sing plaatsvindt in de richting van een meer
marktgerichte oriëntatie. Hierbij moeten
produktie en produktieareaal worden afge-
stemd op de reële markt-verwachtingen, het-
geen betekent dat extensivering moet plaats-
vinden. Voor de granen is de marktomvang
voor de komende jaren onlangs, tijdens de
top in Brussel vastgelegd.
De hierdoor optredende produktiebeper-
king heeft een negatief effekt op de gewenste
bouwplanverruiming en op gebieden waar
de zware klei zich vooral leent voor de graan-
teelt, zoals het Oldambt.
In delen van het Fries-Gronings akkerbouw-
gebied zou de noodzaak van bedrij fsvergro-
ting en braaklegging kunnen verminderen
indien de ziektedruk op de gronden wordt
weggenomen door uitwisseling van grond
met melkveehouders. Dit geldt vooral voor
het akkerbouwgebied in Noord-Friesland dat
dicht aansluit op het veehouderijgebied.
Voor suikerbieten en fabrieksaardappelen
wordt eveneens een afname verwacht van het
benodigde produktieareaal. Deze afname zal
ten dele kunnen worden benut voor uitbrei-
ding van de teelt van pootaardappelen en
bloembollenteelt. Laatst genoemde teelten
leveren door hun intensieve karakter met het
gebruik van meststoffen en gewasbescher-
mingsmiddelen evenwel geen bijdrage aan
de gewenste ruimere vruchtwisseling en de
daarmee samenhangende vermindering van
de ziektedruk.

I n deel A van de Vierde nota voor de Ruimte-
lijke Ordening worden in het kort de veran-
deringen weergegeven die worden voorzien
voor het noordelijke zeekleigebied. Deze slui-
ten aan bij de Notitie Ruimtelijke Perspektie-
ven: op korte termijn perspektieven voor be-
drijfsvergroting en tijdelijke braaklegging of
de produktie van grove tuinbouwprodukten
als alternatief voor overschotprodukten. Op
de langere termijn worden meer mogelijkhe-
den verwacht voor 'geïntegreerde landbouw'
waarbij de teelt van akkerbouwgewassen
plaatsvindt met minder meststoffen en ge-
wasbeschermingsmiddelen. De te verwach-
ten veranderingen zullen over het algemeen
passen in de huidige struktuur van de
zeekleigebieden, waarbij een geleidelijke ont-
wikkeling van natuur- en boselementen mo-
gelijk is.
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Bloeiend koolzaad in Noord-Groningen

Bieten in Usquert



Perspektieven voor de landbouw,
natuur en landschap

De tot dusverre gepresenteerde nota's in het
kader van de Vierde nota voor de Ruimtelijke
Ordening bieden nog weinig houvast voor de
ruimtelijke perspektieven van het Fries-Gro-
nings akkerbouwgebied.
Zoals eerder is gesteld, heeft het gebied een
overwegend grootschalig agrarisch gebruik.
Natuur- en landschapswaarden zijn ver-
spreid aanwezig en gebonden aan de noorde-
lijke kwelderpolders (ganzengebieden), de
kreken en waterlopen, de dijken, wegen, oe-
verwallen en buitenplaatsen. Van verweving
van de funkties landbouw met natuur en
landschap is dan ook nauwelijks sprake.
De ontwikkelingen binnen de akkerbouw
hangen nauw samen met de produktie-af-
spraken binnen de EG en het al dan niet ver-
plicht braakleggen van gronden. De ver-
wachting is dat een verplichte braaklegging
('set-aside regeling') onontkoombaar zal zijn.
Extensivering van de bedrijfsvoering door
middel van braaklegging verhoogt de druk
op bedrijfsvergroting. Het areaal voor de ak-
kerbouw zal dan ook niet of nauwelijks ver-
kleinen. De mogelijkheid voor het telen van
andere gewassen is slechts beperkt. Het gaat
hierbij onder meer om peulvruchten, mos-
terdzaad, uien en baktarwe.
Vergroting van het areaal voor de pootaard-
appelen- en bloembollenteelt leidt daarente-
gen niet tot de gewenste ruimte vruchtwisse-
ling en vermindering van de milieubelasting.
Het is overigens ook de vraag of omschake-
ling op grove tuinbouwprodukten ten behoe-
ve van de konservenindustrie leidt tot een
vermindering van de milieubelasting. Het is
gewenst het zoeken naar nieuwe gewassen
die in een verspreiding van het bouwplan re-
sulteren, voort te zetten.
Verplichting van de teelt van dekvruchten
(bodembedekkers) op braakliggende gron-
den heeft een positief effekt op de bodem-
vruchtbaarheid en ziektedruk. Daarnaast
kunnen dekvruchten voedsel vormen voor
ganzen, waarvoor wellicht een vergoeding
kan worden verkregen.
Akkerbouwgronden kunnen, door middel
van een roulatiesysteem, een grotere rol gaan
spelen bij de ruwvoervoorziening van nabij-
gelegen veehouderijbedrijven. Het gaat hier-
bij om de teelt van bijvoorbeeld voederbieten
of gras tbv. kuilvoer.
Bovendien is te overwegen rundveebedrijven
te verplaatsen uit gebieden met een grote mi-
lieudruk of gebieden waar de ontwikkeling

Landelijk gebied bij Holwwrde

van natuur voorop staat naar gronden die de
akkerbouwfunktie kunnen verliezen.
Teneinde te voorkomen dat dergelijke ver-
plaatsingen het grootschalige landschaps-
beeld te niet doen, heeft het de voorkeur
slechts grootschalige bedrijven te stichten
met bij voorkeur een geïntegreerde bedrijfs-
voering. Hiertoe zal een additionele toevoe-
ging van melkkontingenten noodzakelijk
zijn.

Ter vermindering van de ziektedruk en voor
de verbetering van de bodemkwaliteit is het
gewenst de ontwikkeling van de geïntegreer-
de bedrijfsvoering in de akkerbouw met
kracht te steunen. Goede resultaten zijn hier-
mee zowel in ekonomisch als ekologisch op-
zicht behaald op het proefbedrijf voor geïnte-
greerde akkerbouw in Nagele en het proef-
bedrijf Borgerswold bij Veendam.

Voor de ontwikkeling van natuur- en land-
schapswaarden bestaan in het Fries-Gronings
akkerbouwgebied slechts geringe perspektie-
ven. In nationaal opzicht wordt aan natuur-
ontwikkeling in dit gebied ook geen prioriteit
toegekend, behoudens de verbetering van
foerageermogelijkheden voor ganzen en wei-
devogels. Vanuit regionale beleidsoptiek kan
het echter gewenst zijn de beplantingsstruk-
tuur te versterken, onder meer door wegbe-
plantingen, op dijken en kwelderruggen en
nabij de (terp- en wierden-)dorpen.
Daarnaast zou kunnen worden bezien of de
mogelijkheid van perceelsrandenbeheer be-
staat in het akkerbouwgebied, naar analogie
van soortgelijk beheer in de Duitse deelstaten
Hessen, Nord Rheinland-Westfalen en Beie-


