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1. Introductie

'The future is called 'perhaps', which is the only possible thing to call the future. And 
the important thing is not to allow that to scare you' 
Tennessee Williams – the past, the present and perhaps, 1957

Wij leven in onzekere tijden. Een goede raad kunnen we dan ook wel gebruiken, ook 
voor de toekomst van het landelijk gebied. Onzekerheden zijn van alle tijden, maar 
de hoge grondstoffen- en dus ook landbouwprijzen in 2008, gevolgd door een zware 
economische crisis, maken besluitvorming bij overheid en bedrijfsleven extra lastig.

In zo'n situatie is het op het eerste gezicht niet eenvoudig om vooruit te kijken, naar 
bijvoorbeeld 2040 en hoe dan op het  platteland agrarische ondernemers actief zijn 
en hoe hun relatie met ruimte en natuur zal zijn. Toch is dat het onderwerp van dit es-
say. Bij nadere inspectie maken de onzekere tijden de toekomstverkenning juist ook 
makkelijker. Veel toekomstverkenningen gaan de mist in omdat ze onvoldoende re-
kening houden met trendbreuken en te  makkelijk  de huidige  trends  doortrekken 
(Duin et al.,  2004). De huidige economische situatie herinnert ons er in ieder geval 
aan dat de toekomst soms dramatische wendingen kan krijgen. 

Wat betreft de opbouw van dit essay: in de volgende paragraaf kijken we eerst te-
rug,  hoewel  we aannemen dat de lezer  de recente  geschiedenis  op hoofdlijnen 
kent. Daarna staan we wat langer stil bij de eb- en vloedbewegingen van de econo-
mie die een duiding geven waar we nu, midden in de kredietcrisis, staan en wat daar 
uit voort kan komen. Ook staan wij stil bij het onderwerp ondernemerschap. Vervol-
gens verkennen we de toekomst met enkele scenario's. Op drie zaken gaan we dan 
dieper in: waar verdient de ondernemer in 2040 zijn geld mee, is dat nog steeds geor-
ganiseerd als gezinsbedrijf en welke relatie heeft dat met het landschap anno 2040. 
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2. Een korte terugblik2

De toekomst verkennen is eerst en vooral terugzien. 2040 is nog dertig jaar weg, wat 
overigens ook weer niet zover weg is. De leeftijd van de gemiddelde boer ligt nu al 
boven de 50 en in een vergrijsde maatschappij zal dat in 2040 eerder nog hoger dan 
lager zijn. Dat betekent dat de gemiddelde agrarische ondernemer van 2040 al on-
der ons is, op dit moment het landbouwonderwijs al geruime tijd verlaten heeft en nu 
al in een bedrijfsovernameproces zit.

Kijken we dertig jaar terug, dan is het 1980. De periode die bekend staat als voorbij 
de scheidslijn van de zelfvoorziening (Meester en Strijker, 1985), de vooravond van de 
melkquotering en de braaklegging. Ook de vooravond van het milieubeleid, de inte-
rim-wet veehouderij is van 1984. Dertig jaar geleden vond het omslagpunt plaats tus-
sen het na de oorlog ingezette groeibeleid naar de in omvang begrensde productie 
van de afgelopen dertig jaar (met als uitzondering op die regel de tuinbouw). 

In de naoorlogse periode stond het zo snel mogelijk weer opstarten van de economie 
centraal. Voedselvoorziening was de eerste zorg, het overheidsbeleid was vooral in-
gegeven door een 'people-component' zo zou je in het hedendaagse jargon kunnen 
stellen. Geld (in de vorm van dollars) voor invoer was er niet en dus moest het bedrijfs-
leven opgebouwd. People ging hand in hand me profit. Er was kapitaalschaarste in 
de dubbele betekenis van het woord 'kapitaal': door de oorlog waren installaties be-
schadigd dan wel vernietigd en daarnaast was er een tekort aan krediet (Jacobs, 
2009). Investeringen in de landbouw en industrie concurreerden met de noodzakelij-
ke kredieten om de privé - consumptie te herstellen. Onder leiding van de eerste na-
oorlogse minister van LNV en Sicco Mansholt (later ook eerste E.E.G. Commissaris voor 
Landbouw) waren zulke onderwerpen als voedselvoorziening en industrialisatie zeer 
belangrijk binnen Nederlandse landbouw(beleid). 

Dit beleid was, mede dankzij de Marshall hulp, al snel succesvol. De vrije markt van 
de E.E.G. kwam dan ook als geroepen. Er kwam ruimte voor loonstijgingen, met als 
gevolg mechanisatie en innovaties op gebied van bestrijdingsmiddelen in de jaren 
`60. Het beroemde OVO - drieluik, met de elementen onderzoek, voorlichting en on-
derwijs (OVO) aangestuurd vanuit het ministerie van LNV, kreeg in die jaren zijn mythi-
sche status, hoewel de samenwerking binnen dat drieluik minder groot was dan nu 
wel eens wordt gedacht (Gorsel, 1995). 

Rond dat regeringsbeleid ontspon zich al snel de traditionele discussie: meer planma-
tig en sturend dan wel enkel voorwaardenscheppend beleid voeren. Het uiteindelijke 
beleid werd gevormd door partijpolitiek-  en agenda`s  en persoonlijke preferenties 
van de desbetreffende minister(s) en top ambtenaren. Er werd nadruk gelegd op het 
particulier initiatief, terwijl de overheid vooral tot taak had het ondernemingsklimaat 
te  verbeteren;  verbetering van de financieringsmogelijkheden;  taakstellende plan-
ning (de Hen 1980; Wijers 1982: 25-27 in Jacobs, 2009). En innovatie betekende in die 
tijd vooral mechanisering en schaalvergroting, maar ook R&D en productinnovatie. 
Daarbij lag de aandacht tegen het begin van de jaren zestig niet meer eenzijdig op 
technologie push. Voor het eerst werd aandacht besteed aan de vraagkant van in-
novatie  en dan vooral  aan de toenemende differentiatie  van het consumptiepa-
troon (Jacobs, 2009). Vanuit het duurzaamheidperspectief van de drie P`s (people, 
planet, profit) ging het er in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in het overheidsbe-
2 De paragraaf is in belangrijke mate gebaseerd op delen uit Poppe et al, 2009a
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leid vooral om een 'people-insteek' met voedselvoorziening als een van de belang-
rijkste onderwerpen. Dat liep gelijk op met het profit-aspect bij het bedrijfsleven. 

De rechtvaardiging voor dat beleid was het probleem van de voedselzekerheid in 
een netto- importerend Europa met dollar-schaarste. De rechtvaardiging lag ook in 
armoede op achtergebleven platteland: dat zat veelal niet in het netwerk: slechte 
(zand)wegen, geen auto's, geen telefoon, wel migratie naar de steden en emigratie. 
In grote delen van Europa zaten boeren vaak niet in het systeem voor sociale voor-
zieningen en belasting, zodat prijsondersteuning ook een handig instrument was voor 
sociaal beleid. Landbouw was een groot onderdeel  van regionale economie, dus 
prijsbeleid was een efficient  mechanisme om inkomen over te dragen van stad naar 
platteland (voor ALLEN die in de landbouw werken). Intensivering was de strategie. 
Nadelen daarvan werden (nog) niet gezien: de landbouw was 'eigenaar'  van het 
platteland.

Voorbij de zelfvoorziening
Dertig jaar geleden kwam er aan die situatie een eind. Enkele uitbreidingen van de 
E.G. hadden een nieuwe markt voor producten gecreëerd, maar rond 1980 was het 
ook in de politiek wel duidelijk dat het uit de hand begon te lopen met de wijnplas-
sen en de boterbergen. Het beleid van productiebevordering was niet houdbaar. 

Aan de samenloop van 'people-' en 'profit-insteek' leek een einde te komen. Bij de 
overheid werd ook duidelijk dat de 'planet-kant' de aandacht ging vragen. De inten-
sivering had geleid tot  overbelasting van het milieu. Bij  bestrijdingsmiddelen, maar 
vooral bij de mest: door het 'gat van Rotterdam' dat ontstond omdat in de graan-
markt de invoer van graanvervangers, gezien hun aanvankelijk onbeduidende bete-
kenis, niet was gereguleerd. Op basis van die goedkope veevoerinvoer was de vere-
delingslandbouw (kippen en varkens) omgevormd tot de intensieve veehouderij. Ook 
de intensivering van de melkveehouderij profiteerde van de Rotterdamse haven. Met 
een mestprobleem als gevolg.

Er werden melkquota in het leven geroepen, via een extra (super)heffing als er teveel 
melk wordt geproduceerd. Aanvankelijk konden boeren premies ontvangen bij het 
braakleggen van hun landbouwgronden, later wordt de set-aside een verplichting. . 
In de jaren negentig  stelde toenmalige EU-commissaris  voor  Landbouw, Raymond 
McSharry, een aantal maatregelen voor die een eerste aanzet vormden om de tot 
het huidige beleid te komen. Ter compensatie van prijsverlagingen voor o.a. graan 
en vlees worden productgebonden directe betalingen ingesteld. Afgelopen decen-
nium zijn steeds meer productgebonden subsidies vervangen door 'ontkoppelde' sub-
sidies. Hierdoor is de prikkel tot extra productie op basis van overheidssubsidies sterk 
afgenomen. Aan de betalingen zijn zgn. cross-compliance voorwaarden verbonden.

Naast een afbouw van het landbouwbeleid werd het plattelandsbeleid geïntrodu-
ceerd. En nationaal werd een milieubeleid gevoerd dat de productie beperkte. Dit 
alles heeft geleid tot het op een andere manier van ondernemen door de Neder-
landse boeren. Men houdt nu veel meer rekening met de 'planet-insteek' en duurza-
me groei en ontwikkeling. Veel boeren kijken nu naar de mogelijkheden rondom ver-
brede landbouw en maken strategische keuzes voor multifunctionele bedrijfsvoering 
die ervoor kunnen zorgen dat de agrarische sector beter aansluit bij de wensen en 
belevingswereld van de consument in de 21 eeuw. Hierbij gaat het om verbinding en 
combinaties van gangbare landbouw met zulke sectoren als recreatie, zorg, educa-
tie, en biologische en diervriendelijke productie.
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Vergelijken we de situatie van nu met die van 1950 dan hoeft het geen verbazing te 
wekken dat het landbouwbeleid veranderd is.  Het voedselvoorzieningsprobleem is 
succesvol opgelost, er is voedsel genoeg, velen eten teveel en de EU is netto-expor-
teur geworden met geringe mogelijkheden voor exportsubsidie. Het platteland is in-
middels niet meer afgelegen: de auto's zijn er bruikbaarder dan in de spits in de grote 
stad, langs de regionale asfaltweg ligt een internetkabel. Het platteland heeft een 
woonfunctie, landbouw maakt er nog maar een klein deel uit van de regionale eco-
nomie. In veel landen hebben boeren recht op sociale voorzieningen en is er dus 
geen echte behoefte aan een extra sociaal vangnet in de landbouwprijzen. Mede 
door de kapitaalintensiteit van de landbouw is de armoede nu niet meer (alleen) bij 
boeren te vinden, maar bij immigranten en gebroken gezinnen in de steden. En de 
door de intensivering opgeroepen milieuproblemen deed de stedeling beseffen dat 
er ook negatieve aspecten aan de landbouwproductie zitten. In die situatie zijn prijs-
beleid en gekoppelde steun geen efficiënt mechanisme om inkomen te ondersteu-
nen. Steden en stedelingen zijn inmiddels 'eigenaar' van de ommelanden geworden, 
en het platteland moet 'negatieve externaliteiten' reduceren en publieke goederen 
leveren.

In de afgelopen zestig jaar ontwikkelde de agrarische sector zich van een groot aan-
tal  kleine bedrijven, soms beperkt in de internationale markten geïntegreerd, meer 
dan nu met een gemengd karakter, met een overschot aan arbeid en afhankelijk 
van het succes van de locale coöperatie naar een sector met veel grotere, gespeci-
aliseerde bedrijven, geïntegreerd in de internationale economie, leverend aan rela-
tief grote bedrijven, in sommige gevallen zonder veel marktbescherming en in een 
enkel  geval  zelfs  met  een  internationale  nevenvestiging.  De  ontwikkeling  van  de 
maatschappij  en van de landbouw maakte veranderingen in het landbouwbeleid 
wenselijk, die het agrarisch bedrijf in een meer geliberaliseerde omgeving brachten, 
waarbij de publieke zorg voor de voedselproductie en de regionale armoede naar 
de achtergrond kon verdwijnen.

Kennissysteem en belangenbehartiging
Bij deze terugblik is enige extra aandacht voor een van de belangrijkste instrumenten 
van overheidsbeleid, kennis, op zijn plaats. We betrekken daarbij ook de belangen-
behartiging, die o.a. als rol heeft om problemen in de sector op de maatschappelijke 
innovatie-agenda te plaatsen (Poppe et al, 2009a). De kiemen voor het landbouw-
kennissysteem en voor  de agrarische belangenbehartiging zijn  gelegd in de land-
bouwcrisis omstreeks 1880, waarna ook de landbouwcoöperaties werden opgericht. 
De belangenbehartiging en het kennissysteem hebben vervolgens lange tijd (bijna 
gedurende een eeuw) op basis  van samenwerking en consensus,  aan het zelfde 
doel gewerkt: verbetering van de productiviteit van de landbouw en van de bijdra-
ge van de landbouw aan de economie. 

De organisatie van de belangenbehartiging werd na de Tweede Wereldoorlog op dit 
doel afgestemd: met het Landbouwschap en de Productschappen werden de agra-
rische organisaties, van zowel ondernemers als werknemers, gerepresenteerd in het 
overleg met onder meer de overheid. In Nederland kon de overheid door het functi-
oneren van de PBO-organen, Landbouwschap en Productschappen, de verantwoor-
delijkheid over het landbouwbeleid spreiden. Dit speelde ook een rol op het gebied 
van landbouwkundig onderzoek, voorlichting en onderwijs. De invloed van de geor-
ganiseerde landbouw op het kennissysteem was dan ook groot.

De belangen van de georganiseerde landbouw, die vooral  (sociaal-  )economisch 
van aard zijn, kwamen onder spanning te staan van de bredere maatschappelijke 
belangen (milieu, natuur etc.). In de belangenbehartiging werd de invloed van (rela-
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tief nieuwe) organisaties op het gebied van milieu en natuur e.d. gaandeweg groter. 
De belangenbehartiging kreeg een meer sectorale en regionale organisatievorm; de 
gemeenschappelijkheid van agrarisch Nederland in bestuurlijke vorm verdween na-
genoeg. De agrarische belangenbehartiging richt zich tegenwoordig, mede onder 
invloed van de liberalisatie van het beleid, minder op de overheid en meer op de 
markt en is meer gewend geraakt aan andere belangengroepen op het gebied van 
natuur, milieu, welzijn dieren, consumenten etc.

Het Landbouwkennissysteem in Nederland, dat lange tijd dienstbaar was aan pro-
ductiviteitsverhoging, kostprijsverlaging en concurrentiekracht, kreeg door de veran-
deringen in de omstandigheden ook te maken met een koersverlegging. De taakstel-
ling werd verbreed en de collectieve medefinanciering vanuit de sector brokkelde 
af. Er werd een scheidslijn tussen publieke en private financiering van het onderzoek 
getrokken en de landbouwvoorlichting werd geprivatiseerd, waarbij de financiering 
door  LNV  werd  afgebouwd.  Het  OVO-drieluik,  waarbij  de  elementen  onderzoek, 
voorlichting en onderwijs waren georganiseerd en aangestuurd vanuit (vooral) het 
ministerie van LNV werd verleden tijd. Er moesten nieuwe wegen worden gevonden 
om de kennisontwikkeling en –doorstroming in de gewenste banen te leiden. De net-
werken die door de bedrijven in de agro-sector worden benut voor informatie- en 
kennisverwerving zijn nu dan ook duidelijk verschillend van die in het verleden. Onver-
anderd bleef dat de Nederlandse agro-sector primair op de buitenlandse afzetmark-
ten is georiënteerd en hiervoor dus de benodigde concurrentiekracht heeft weten 
vast te houden. 
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3. Het onzekere heden3

De toekomst verkennen is ook duiding zoeken voor waar we nu staan. Nadenken 
over 2040 is zoeken naar wat ons nu te doen staat. Voor het lange termijn perspectief 
kan het dan nuttig zijn leentjebuur te spelen bij de economen die nadenken over de 
lange golven in de economie, een traditie die begon bij de Russische econoom Niko-
lai Dmitrievitsj Kondratieff. Hij beschreef als een van de eersten de cycli in de moder-
ne wereldeconomie door ze uit te drukken in golven, die een doorlooptijd van 50 a 
60 jaar hebben. In Nederland ooit door Jaap van Duijn, de latere Robeco belegger, 
in zijn proefschrift weer tot leven gebracht. Een paar jaar geleden schreef de  Vene-
zuelaanse Carlota Perez (2002) er een boeiend boek over: 'Technical Revolutions and 
Financial Capital – the dynamics of  bubbles and golden ages'. 

De eerste golf die Kondratieff onderscheidt is de industriële revolutie (in de 18e eeuw) 
die op waterkracht, kanalen en katoen draaide, en de textielnijverheid van het plat-
teland naar de fabriek bracht. Dat betekende relatief minder werkgelegenheid op 
het platteland, maar dat kon ook want de Engelse wetenschapper Jethro Tull vond al 
in  1701 de zaaimachine uit,  liet  ossen door  paarden vervangen,  ontwikkelde een 
schoffelmachine en propageerde mest. Binnen een eeuw verdubbelde de Europese 
bevolking. De tweede industriële revolutie draaide (vanaf 1830) op stoom, bracht de 
spoorwegen en  droeg  er  aan  bij  dat  goedkoop Amerikaans  graan  de Europese 
markt overstroomde. De derde golf (vanaf 1875) met staal, elektriciteit en zware me-
taalindustrie deed er nog een schepje boven op. Het bracht de Eiffeltoren en stalen 
stoomschepen met nog meer graan, nu ook uit Rusland. De graancrisis werd in Euro-
pa de basis voor landbouwbeleid en in Nederland voor landbouwvoorlichting, -on-
derwijs en kwaliteitsmanagement. Zo werkt een industriële golf in alle hoeken van de 
economie door. 

Na 1900 kwam de vierde golf met olie, (petro)chemie en daarmee de auto met mas-
saproductie (plastics!) voor de welvarende mens. Door de twee (niet helemaal exo-
gene) wereldoorlogen duurde het even voor de innovatie was uitgewerkt. De gevol-
gen voor het platteland van deze industriële revolutie waren enorm. Nog meer men-
sen vertrokken naar de stad, de tractor verving het paard en de mensen. De chemie 
leverde de kunstmest en de bestrijdingsmiddelen die de productie omhoog joegen 
en ook een milieuprobleem bracht, dat in de jaren zeventig manifest werd. En sinds 
die zeventiger jaren hebben we de vijfde golf: de informatie- en telecommunicatie-
revolutie, waarvan de effecten op de landbouw en het platteland nog fors onder-
schat worden. De combinatie van het goedkope transport (en de verkregen  wel-
vaart) uit de vierde golf en de goedkope communicatie uit de ICT-golf maakt de glo-
balisering tot zo'n krachtig  verschijnsel.

Perez speculeert in haar boek dat de biotechnologie een goede kandidaat is voor 
een volgende doorbraak, zo rond 2020. Er zijn al voorlopers, maar een doorbraak is 
pas mogelijk zodra de huidige ICT golf is uitgewerkt - tot die tijd is het aantrekkelijk 
vooral de voordelen van de huidige golf op te rapen. Bij vorige Kondratieff golven 
kwam soms een nieuwe regio of land op als innovatiebron. Zo nam de VS (eerst de 
regio die we nu de rustbelt noemen, vervolgens Californie) de fakkel over van Euro-
pa. Als het biotechnologie wordt, dan wordt het een wedloop tussen de VS, China 
en India - het lijkt althans niet een technologie waar de Europeanen erg warm voor 
lopen. Volgens de theorie van innovatie berust de oorsprong van deze golven op de 
3 De tekst in deze paragraaf is in belangrijke mate gebaseerd op Poppe, 2009c en de 
daar genoemde literatuur.
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opeenhoping van basisinnovaties die technologische revoluties veroorzaken die op 
hun beurt leidende industriële en economische sectoren creëren zoals in ons geval 
de landbouw. 

Perez laat in haar boek zien dat in elke Kondratieff golf de nieuwe technologie pas 
tot  wasdom komt zodra de financiële bubble (die  met het enthousiasme van de 
doorbraak technologie ontstaat)  is  gebarsten. En als instituties worden aangepast. 
Perez deelt elke Kondratieff golf op in 2 perioden: de installatieperiode en de uitrol-
periode (figuur 1). Ze worden gescheiden door een financiële crisis: het revolutionaire 
jaar 1848, de crash van oktober 1929. Perez (2002) ziet ook de Nasdaq-crash  van 
maart 2000 in dit rijtje, maar de huidige kredietcrisis (2008) zouden historici.weleens de 
voorkeur kunnen geven. 

Na het barsten van de bubbel is het tijd voor institutionele aanpassingen: waar tech-
nisch-economische innovaties in de eerste periode gemakkelijk verlopen, vraagt de 
vernieuwing van socio-institutionele raamwerken in de samenleving veel meer tijd. De 
crisis brengt vaak een 'sense of urgency': accountancy regels en banktoezicht wordt 
verbeterd, wetgeving aangepast. Oud beleid dat vernieuwing remt, wordt afgebro-
ken.

De installatieperiode bestaat uit  een technische start  waarin een technologie be-
schikbaar komt, gevolgd door een economische speculatieperiode met (te) hoge 
verwachtingen, Ook de uitrolperiode bestaat uit twee fasen: na het draaipunt van 
de bubbel, is er eerst een periode van synergie. Een 'gouden eeuw' van het type ja-
ren 1950/60 waarin het productiekapitaal weer de overhand heeft. De nieuwe tech-
nologie wordt uitgerold naar allerlei oude bedrijfstakken en gebieden buiten de regi-
o's waar de innovaties eerst werden ingevoerd. Ook Afrikaanse vissers gaan profite-
ren van de gsm. Waar de jaren 90 veel gemeen hadden met de jaren 20, zouden de 
komende vijftien jaren in economisch opzicht wel eens erg op de jaren 50 en 60 kun-
nen lijken - zo suggereert deze theorie.

Figuur 1 De industriële golf onderverdeeld in vier fasen
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Na de synergiefase komt tot slot de rijpheidsfase. De technologie van deze Kondra-
tieffgolf is uitgewerkt, er komen nadelen aan het licht (de auto, bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest blijken ook bezwaren te hebben), kunstenaars en jongeren beginnen 
zich tegen het dominante paradigma te verzetten en ergens in een garage wordt al-
weer aan een nieuwe doorbraak gesleuteld.

Institutionele aanpassingen
De institutionele aanpassingen die nodig zijn  om een technologie  tot  wasdom te 
brengen, kunnen worden toegelicht met de ideeën van de John Williamson. Deze 
econoom liet zien dat de kosten en baten afwegingen die bedrijven en mensen, in-
clusief investeerders maken, beïnvloed worden door transactiekosten en eigendoms-
rechten. Deze veranderen veel minder snel dan de techniek en de economische ver-
houdingen.. Eigendomsrechten zorgen voor de vorming van institutionele omgeving 
zoals formele regels, bureaucratie, politiek enzovoort en de transactiekosten zijn ver-
antwoordelijk voor de vorming van bestuurlijke organisaties en contracten. Williamson 
geeft aan dat eigendomsrechten vaak voor 10-100 jaar vastliggen (en dat is maar 
goed ook, anders zou zaken doen veel risicovoller zijn) en de transactiekosten tussen 
1-10 jaar. Als je dat middelt is dat toevallig net de periode van een Kondratieff golf. 
Elke Kondratieff golf (of transitie) vraagt om aanpassingen op het vlak van organisa-
tievormen en eigendomsrechten om een techniek tot volle wasdom te brengen.
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4.De onbekende toekomst

De toekomst kennen we niet, en dat is maar goed ook. Omdat het doortrekken van 
huidige ontwikkelingen achteraf gezien vaak een onjuiste voorspelling oplevert, en 
het er om gaat voorbereid te zijn op grote verschuivingen, is de scenario-techniek 
een aantrekkelijke methodiek (Van der Heijden, 2004). Figuur 2 geeft een beeld van 
vier scenario’s, op een onzekerheidsas van de rol van de overheid in de landbouw 
(veel versus weinig) en de mate van innovatie (conserverend beleid versus innove-
rend). (Poppe et al, 2009a)

Figuur 2 Vier denkbare toekomstscenario's

Scenario 1 wordt gekenmerkt door een sterke overheid en een conserverend beleid. 
Een voorschrijvende overheid, een sterke staat naar Frans model. De wereld van DG 
Agri waar we vandaan komen. De rogge staat dun, maar wordt gesubsidieerd is het 
beeld dat hier bij hoort. Met een revival van publieke sturing, gebaseerd op de ver-
anderende opvattingen over de rol  van de overheid in de huidige kredietcrisis  en 
door wereldwijde voedselschaarste als gevolg van bevolkingsgroei en  klimaatsver-
andering respectievelijk  klimaatsbeleid  (biobrandstoffen),  een minder  ondenkbaar 
scenario voor 2040 dan een paar jaar  geleden wellicht gedacht.

Het tweede scenario is dat van een sterke publieke sturing gericht op innoveren. Met 
een uitdagende overheid als bevorderaar van innovatie met goed onderwijs en in-
novatieve initiatieven, naar Fins model. De bloembollen komen van een tulp-eiland 
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met windmolens en een vliegveld voor de kust. Agroparken worden in zo'n scenario 
van overheidswege opgezet en bevorderd.

Het derde scenario is dat van een conserverende samenleving met veel ruimte voor 
markten en burgers. Een moraliserende overheid naar het model van Beieren. Hier 
maken de retail  en voedingsmiddelenindustrie de dienst uit, in samenhang met de 
NGO's. Zoals dat nu gebeurt in bv. het verdoofd castreert dossier of de verduurza-
ming van het visschap.

Het vierde scenario is dat van een op innovatie gerichte maatschappij met weinig 
overheidsbemoeienis:  geen  landbouwbeleid,  en  een  liberale  ruimtelijke  ordening. 
Een Californische maatschappij, misschien inderdaad wel met een slecht functione-
rende overheid, maar dat doet er weinig toe. Steden zijn dan misschien wel bepalen-
der voor aansturing van de landbouw en de ommelanden dan provincies of nog ho-
gere overheden. De supermarkt (nu als concept ongeveer 50 jaar oud) staat dan in 
het openlucht museum want het 'internet of things' heeft met slimme logistiek er voor 
gezorgd dat we niet meer aan een krat bier hoeven te slepen en verder is de food 
service overal  aanwezig. De micro-machine processing heeft schaalvoordelen van 
hele grote fabrieken teniet gedaan (SCAR, 2008; Leenstra en van der Peet 2009) en 
kleinschalige meer regionale productie in franchise formules domineert.

Het is verleidelijk om deze scenario's als een moderne agrarische Jules Verne verder 
uit te bouwen en op transitiepunten te onderzoeken. Daar leent dit essay zich niet 
voor, hier ligt nog een taak voor de nieuwe Raad voor de Leefomgeving. Het doel 
was hier slechts om aan te geven dat er vanuit het onzekere heden, verschillende 
onbekende toekomsten kunnen ontstaan. Voor het doel van dit essay, de toekomst 
van het landelijk gebied en de rol en structuur van de landbouw daarin, volstaat het 
hier om twee kernpunten te identificeren die we hierna verder uitdiepen.

Allereerst is er de vraag waar de Nederlandse boeren en tuinders in 2040 in de ver-
schillende scenario's  hun geld mee verdienen: directe inkomenstoeslagen (sterk in 
scenario 1), specifiek uitgangsmateriaal voor de biotech-zaadindustrie en specifieke 
planten voor de biobased fijnchemie (denkbaar in scenario 2), voedselproductie op 
specificatie van de industrie (scenario 3) of multifunctionele landbouw, zorg en toeris-
me (in bijvoorbeeld scenario 4). In de volgende paragraaf kijken we daarom naar de 
afweging tussen food, feed, fibre, flowers, fuel, forests & nature, fun & health (de 7 
F's).

Vervolgens is er de rol en structuur van het gezinsbedrijf. De discussie daarover is niet 
nieuw, ook in de jaren zeventig was er veel belangstelling voor de toekomst van het 
'middenbedrijf' en de mogelijke komst van 'agrarfabriken'. Afhankelijk van technolo-
gie en varianten in overheidsbeleid en ketenaansturing kan het gezinsbedrijf zich heel 
verschillend ontwikkelen. Op basis van deze twee kernpunten inventariseren we ver-
volgens  een  aantal  vraagstukken  over  de  verhouding  overheid  landelijk  gebied, 
waar goede raad is gewenst.
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niet veranderen of uitdagen. Deze experimenten met de 'spelregels' leiden tot niche-
innovaties, bijvoorbeeld in regionale producten of groene zorg die de interessante 
bijwerking hebben dat zij het imago van de totale sector verbeteren. Hun belangrijk-
ste  raison d'etre in de overgang is echter het potentieel om de institutionele 'spelre-
gels' in de komende jaren te veranderen.

Figuur 3 Twee verschillende bedrijfsmodellen

De businessmodellen en de trends in de huidige agrarische sector kunnen worden 
vertaald in  twee heel  verschillende typen agrarische bedrijven (Poppe,  2004):  het 
landbouwbedrijf als productiebedrijf en het landbouwbedrijf als dienstenleverancier. 
De opties tonen zich in heel verschillende typen agrarische bedrijven, en zijn het ge-
volg van verschillende ontwikkelingen in het landbouwbeleid en de arbeids- en kapi-
taalmarkt. Dat laatste is niet onbelangrijk. Zo constateerden van Bruchem et al (2008) 
in een analyse van de structuur van de landbouw over de periode 1950 - 2005 dat de 
structurele ontwikkeling vooral  is  bepaald door hogere arbeidskosten en maar be-
perkt door het landbouwbeleid. 

Bij het extreem van het landbouwbedrijf als productiebedrijf wordt het inkomen ver-
diend met producten als melk, aardappelen en groente, die aan multinationals in de 
voedingsmiddelenindustrie  worden  geleverd.  Landschap is  een  (gratis)  bijproduct 
dat de aandacht van de ondernemer krijgt omdat het een draagvlak voor de sector 
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(license  to  produce)  genereert.  Dominerende  strategie  is  kostprijsverlaging  door 
schaalvergroting en automatisering / robotisering.  Innovatie  richt zich op kwaliteit, 
uniformiteit, lage kostprijs voor de voedingsmiddelenindustrie die de producten als in-
grediënten in kant- en klaarmaaltijden verwerkt. Deze productiebedrijven zijn groot: 
meer dan 1000 ha akkerbouw en meer dan 500 melkkoeien is in 2040 dan heel nor-
maal, net als nu in het Oosten van Duitsland. Bedrijven zijn gespecialiseerd, het liefst in 
1 product, maar soms wel met meerdere, internationale, vestigingen. Ze zijn ook erg 
kapitaalsintensief, dat vraagt om risicobeheer. Niet alleen door meerdere vestigingen 
maar ook via de B.V. vorm, waarmee ook familieleden en afnemers risicodragend 
kapitaal beschikbaar stellen.

Het andere extreem is dat van het landbouwbedrijf als dienstenleverancier. Horeca, 
toerisme, zorg, retail, landschapsonderhoud en waterberging zijn hier hoofdproduc-
ten. De klanten zijn consumenten en regionale overheden. Traditionele producten als 
melk, vlees, aardappelen, groente zijn vaak bijproducten en dan nog het liefst als 
vers, biologisch streekproduct voor directe verkoop. De dominerende bedrijfsstrate-
gie is diversificatie en toegevoegde waarde. De innovatie richt zich op uniciteit, bele-
vingwaarde, appelerend aan historisch geïnspireerde beelden bij  consumenten. In 
klassieke maatstaven gaat het om  kleine bedrijven, we denken hier eerder aan 25 
ha of 25 koeien dan een veelvoud ervan. Dit soort bedrijven heeft een gemengd ka-
rakter, met een veel kleinere kapitaalsbehoefte per arbeidskracht. Het zijn traditione-
le gezinsbedrijven, soms in de vorm van een vader - dochter maatschap. In de regel 
met een vestiging, zijn het er meer dan vooral in de eigen regio net als in de horeca. 

Welke van deze twee extreme ondernemingsvormen zal in 2040 de boventoon voe-
ren? Dat hangt af van ontwikkelingen in beleid en de internationale arbeids- en kapi-
taalmarkten. Het productiemodel wordt gestimuleerd bij een afbouw van het GLB, 
waarbij de rol van de overheidsbetalingen wordt teruggedrukt tot een bijstandsuitke-
ring in geval van armoede. Gerenationaliseerde, extreme modulatie met inkomens-
toets, in het huidige jargon. Rurale cultuur is verdwenen, EU inwoners zien landbouw 
als een vorm van MKB, het platteland is productieruimte. Voor de natuur vliegt men 
naar Natura-2000 gebieden in Oost-Europa. De wereldmarkt (en vooral China en In-
dia) zijn krachtige kopers van bulkgoederen, tegen redelijke prijzen. Door de groeien-
de economie en schaarste aan arbeid door vergrijzing hebben veel toenmalige boe-
ren van middelbare leeftijd een baan genomen en verhuren als plattelandsbewoner 
hun grond aan grote B.V.'s. Geld is goedkoop (ook dankzij de euro die de dollar heeft 
vervangen als internationale reservemunt), en dat helpt de bedrijfsvergroting. Velen 
willen grond aanhouden als beleggingsobject maar verhuren voor agrarisch gebruik. 
Risico's zijn makkelijk via derivaten op de beurs af te dekken. 

Niet verbazingwekkend moet het dienstenmodel het vooral hebben van een aantal 
tegenovergestelde ontwikkelingen. Dit type bedrijf wordt gestimuleerd door een GLB 
met veel contracten voor landschapsonderhoud en andere eco-diensten. Het GLB 
evolueert via het afromen en toekennen van rechten en via cross compliance tot 
contracten voor dergelijke eco-diensten, die niet als staatssteun kunnen worden uit-
gelegd. Bulkproducten worden in Oost-Europa en Zuid-Amerika geteeld. Azië is zelf-
voorzienend geworden. De welvaart is hoog en er is relatief veel vraag naar duurde-
re (slow-food) streekproducten. Door de groeiende economie is er veel vraag naar 
plattelandsdiensten;  vacatures  in  andere  sectoren  worden deels  weggeautomati-
seerd en door immigratie (uit o.a. nieuwe EU lidstaten zoals Turkije) gevuld. Bedrijfsver-
groting is lastig door de hoge rentevoet en hoge grondprijzen, zodat schaalvergro-
ting geen optie is. Hoge grondprijzen worden ook veroorzaakt door een liberale ruim-
telijke ordening waardoor grote delen van Nederland meer een Los Angeles-achtig 
karakter  hebben gekregen met individuele woningen op grotere percelen. Platte-
land is consumptieruimte geworden, de ruimtelijke ordening is veel vrijer geworden. 
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Het rurale blijft in deze situatie voor de stadsbewoners een vleugje Arcadië, ook voor 
de grote groep die er niet geboren is. 

In de volgende paragraaf vertalen we de ontwikkelingen op de arbeids- en kapitaal-
markt als ook de technische ontwikkelingen uit de eerder besproken scenario's naar 
de ontwikkeling van het gezinsbedrijf.
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6. Het gezinsbedrijf van 2040
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De specifieke aard van het gezinsbedrijf4
Het  werken  in  de  landbouw wordt  traditioneel  georganiseerd in  kleine  entiteiten, 
waar de boer en  andere familieleden arbeid en kapitaal (met inbegrip van grond) in 
de onderneming inbrengen. Rond de keukentafel van de boerderij waar zij leven, lei-
den zij het landbouwbedrijf en nemen de risico's (Gasson en Errington, 1993, de Haan, 
1993). Hun beloning hiervoor is een 'gezinsinkomen uit bedrijf'. Sociologen hebben be-
klemtoond dat de interactie tussen familie en hun boerderij meer dan een professio-
nele arbeidsactiviteit is, het is een levensstijl (Schnabel, 2001; Calus, 2009). Het feno-
meen van gezinsbedrijven is zo dominant binnen landbouw en landelijke gebieden 
dat het de standaardnorm, politieke macht en een doelstelling op zichzelf (de Haan, 
1993) is geworden. Hoewel de definitie van een gezinsbedrijf in de loop der tijd is ver-
anderd om beter aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen: met meer gebruik van ge-
pacht  land,  werkkrachten  van  buitenaf,  loonwerkers  en  geleend  kapitaal  werd 
steeds de definitie opgerekt (Reinhardt en Bartlett, 1989). 

Economen hebben uitgelegd dat de interactie tussen gezin en bedrijf met zich mee-
brengt dat het totale inkomen van het gezinsbedrijf als beloning voor arbeid, kapi-
taal, beheer en risico betekent dat er geen duidelijke marginale beloning voor elk 
van deze inputs is: de totale winst  bepaalt alle besluiten en niet de marginale. Dit 
gaat terug op het landbouwhuishoud-model zoals ontwikkeld door Chayanov in zijn 
theorie van boereneconomie: de besluiten over productie, consumptie en de toewij-
zing van tijd aan het werk op de boerderij of in het huishouden of in vrije tijd zijn geïn-
tegreerd. Samen met de sociologische visie over het boer zijn als levensstijl leidt dit tot 
vragen over de doelstelling van de winstmaximalisering die de economen normaal 
voor een onderneming/bedrijf  veronderstellen. 

Gezinsbedrijven zijn niet de enige organisatorische vorm binnen de landbouw. Zelf-
voorzieningslandbouw (peasants in het Engels) is een systeem waarbij gezinshuishou-
dingen slechts gedeeltelijk geïntegreerd zijn in markten, die bovendien met een hoge 
graad van onvolmaaktheid functioneren (Ellis, 1988). De gezinsvennootschappen (fa-
mily businesses als tegenhanger van family farms) en de industriële landbouwbedrij-
ven zijn twee types die door Calus (2009) worden geïdentificeerd, gebaseerd op Gas-
son en Errington (1993): meer gebruik van ingehuurde arbeidskrachten voor werk en 
beheer en gezinsaandeelhouders voor de ondernemerschapfunctie kenmerken de 
gezinsbedrijven. Het industriële landbouwbedrijf lijkt op de beursgenoteerde onder-
neming:  ingehuurde arbeid,  ingehuurd management,  ingehuurd management en 
aandeelhouders.  Grootschalige,  industriële  landbouwbedrijven  zijn  ontwikkeld  in 
communistische  systemen,  maar  zijn  ook  prominent  aanwezig  in  bepaalde  land-
bouwsectoren in kapitalistische landen, zoals bananen- en theeplantages net als in 
suikerriet- en fruitteelt. Ook in de varkens- en pluimveehouderij komt het model voor.

4 Deze paragraaf is gebaseerd op Backus et al, 2009; Johnson, et al, 2009 en Ahearn, 
et al 2009
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De organisatorische vormen die in de landbouw aanwezig zijn kunnen met economie 
theorie worden verklaard. De verschillende vormen hebben hun eigen kosten en ba-
ten. Een verklaring is gebaseerd op de schaarste van de productiefactoren: in veel 
gevallen zijn de industriële organisatorische vormen in landbouw verbonden met situ-
aties in de ontwikkelingslanden waar lokaal kapitaal en management schaars zijn (en 
geleverd worden door multinationals) en er goedkope arbeid in overvloed is. Pollack 
(1985) interpreteerde het gezinsbedrijf in de landbouw als een organisatorische oplos-
sing voor de moeilijkheid om ingehuurde arbeiders te controleren en te monitoren. 
Anderen beklemtoonden risicodelende aspecten, vooral in deelpacht en contract-
landbouw (Otsuka et al, 1992; Chueng, 1969).

De laatste jaren hebben economen naar de op aansporingen (incentives) gebaseer-
de transactiekosten en eigendomsrechtenbenadering van de nieuwe institutionele 
economie gegrepen om het gezinsbedrijf te verklaren. Gebaseerd op het werk van 
Coase, Chueng, Demsetz, Hart en anderen hebben Allen en Lueck (1998; 2002) de 
keus voor een organisatorische vorm als een afweging tussen specialisatie en morele 
gevaren (moral hazards) gemodelleerd. Specialisatie van verschillende taken (inzet-
ten van verschillende soorten arbeidskrachten of  outsourcing van activiteiten aan 
gespecialiseerde bedrijven  zoals  loonwerkers)  is  aantrekkelijk  maar  wordt  beperkt 
door beheerskosten (zoals het toezicht op personeel). De seizoengevoeligheid, wille-
keur van resultaten van het productieproces (wegens onvolmaakte beheersbaarheid 
van het biologische productieproces), en de beheerskosten (ook door de ruimtelijke 
kenmerken van een landbouwbedrijf) beperken de voordelen van specialisatie. Dit 
verklaart waarom de landbouwstructuur over het algemeen niet van kleine gezinsbe-
drijven  is  doorontwikkeld  naar  grote,  industriële  ondernemingen  (Allen  en  Lueck, 
1998).

Eenzelfde benadering kan relaties in de voedselketen verklaren die de grenzen tus-
sen het (gezins)bedrijf en zijn handelspartners bepalen. Boehle (1999) verklaarde de 
keuze tussen organisatievormen in de voedselketen zoals locohandel, ontracten, ter-
mijncontracten, joint ventures en verticale eigendom door middel van drie variabe-
len: specifieke investeringen ('asset specificity'), programmeerbaarheid van de pro-
ductie en de mogelijkheid om de prestaties van de partners te scheiden. Als de pres-
taties van de partners gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd, als de mate van 
specifiekheid van investeringen laag is  en het productieproces niet makkelijk  pro-
grammeerbaar, dan is de het verhandelen van producten tussen de schakels via lo-
cohandel een efficiënte oplossing. In het tegenovergestelde geval is verticale eigen-
dom efficiënter. Bogetoft en Oleson (2002) verklaarden verschillende contractvormen 
in de Deense landbouw met de contracttheorie. Aan specialisatie zijn kosten verbon-
den aangezien de informatie gedeeld moet worden. De coördinatie (om de juiste 
hoeveelheid met de juiste kwaliteit op de juiste tijd en de plaats te krijgen), de moti-
vatie (om ervoor te zorgen dat de partners prikkels hebben om zich aan de coördina-
tie te houden) en de transactiekosten zijn belangrijke aspecten die verklaren waarom 
bijvoorbeeld de contractuele regelingen voor suikerbieten en die voor het verbou-
wen van conservenerwtjes zo verschillend zijn. Ook kan het ontstaan van coöperaties 
worden verklaard uit het specifieke karakter van investeringen: als boeren voor een 
teelt moeten investeren, willen ze wel verzekerd zijn van een afzetkanaal. 

Schaalvergroting….
Deze analyse van het gezinsbedrijf en zijn contractuele relaties laat al doorscheme-
ren dat de organisatievorm net als de structuur van de landbouw een gevolg is van 
technische en economische ontwikkelingen. Wat vandaag normaal  is  kan in 2040 
achterhaald zijn. Uit het onderzoek van Silvis et al (2009) blijkt dat de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid in de primaire landbouw voor een belangrijk deel wordt be-
paald door de beëindiging van bedrijven. Voor Nederland kan met een afname van 
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omstreeks 3% per jaar ofwel ruim 30% tot 2020 worden gerekend waardoor er in 2020 
ongeveer 48 duizend land- en tuinbouwbedrijven actief zullen zijn. In 1995 waren dat 
iets meer dan 113 duizend. Als wij deze trend naar 2040 doortrekken dan zou het kun-
nen betekenen dat het aantal  bedrijven met nog eens 30% zou kunnen afnemen. 
Het aandeel betaalde arbeidskrachten neemt hierbij toe. De afname van de werk-
gelegenheid komt vooral voor rekening van het aantal ondernemers en gezinsleden 
(Silvis et al, 2009). 

Veel van de hiervoor genoemde trends suggereren dat het traditionele gezinsbedrijf 
zich ontwikkelt tot een meer industriële onderneming: mechanisering, automatisering 
en robotisering zorgen voor een hogere arbeidsproductiviteit en vangen de proble-
men op van de teruglopende beroepsbevolking. Dergelijke technische ontwikkelin-
gen gaan veelal gepaard met schaalvergroting, en met meer kapitaal per arbeids-
kracht. Biotechnologie en ICT maken landbouw ook veel minder een black box, de 
uitkomsten  van  het  biologisch  proces  worden  beter  voorspelbaar  (programmeer-
baar) en negatieve externe (milieu)effecten kunnen worden verminderd. Voorraden 
worden vervangen door  just-in-time processen,  en met dat alles wordt  landbouw 
steeds meer geschikt voor een industriële bedrijfsvoering, - zoals we nu zien in de in-
tensieve veehouderij en de glastuinbouw. Coördinatie in de keten wordt ook makke-
lijker en contracten nemen daarmee de rol over van de open markt. 
Contracten en integraties nemen ook toe omdat er veel meer informatie moet wor-
den overgedragen tussen boer en afnemer dan alleen de prijs en de standaardkwali-
teit: consumenten en de voedingsindustrie willen veel meer weten van het productie-
proces,  omdat het de (beleefde) kwaliteit  bepaald en de industrie  een reputatie 
heeft  hoog  te  houden  als  zich  problemen  (voedselveiligheid,  kwaliteitsgaranties) 
voordoen. Ook de grotere rol van intellectuele eigendomsrechten door de biotech-
nologie kunnen het werken met contracten in de hand werken, niet alleen vanwege 
de rechten zelf maar ook omdat ze specifieke investeringen van boeren vragen in 
het werken met die rassen en variëteiten.

Door de ICT wordt het ook eenvoudiger om personeel te beoordelen: het resultaat 
van een proces is steeds beter te scheiden in de bijdrage van de medewerker en het 
toeval van weer en natuur. Bovendien zijn boeren steeds beter opgeleid en in feite te 
duur om op een tractor te zitten. Dit geeft mogelijkheden tot arbeidsdeling en speci-
alisatie, en daarmee schaalvergroting en een meer industriële bedrijfsvoering. Dat ef-
fect wordt nog versterkt doordat de arbeidsmarkt liberaliseert en er goedkopere ar-
beidskrachten uit bijvoorbeeld Oost-Europa beschikbaar zijn.

Het is makkelijker om uitvoerende arbeid te mechaniseren en automatiseren dan ma-
nagementwerkzaamheden.  In  de  kostprijs  vindt  dan ook  een zekere  verschuiving 
plaats. Vandaar ook dat de prijzen van diensten vaak sneller stijgen dan van produc-
ten: je kunt de kapper niet eenvoudig sneller laten knippen of de productiviteit van 
het Concertgebouworkest vergroten door Bach met minder mensen of 10% sneller te 
spelen, zoals de econoom William Baumol eens opmerkte. In de landbouw is echter 
schaalvergroting nog wel een bron om de steeds hogere managementkosten naar 
beneden te krijgen: je verkoopt net zo makkelijk 1000 ton aardappelen dan 100 ton, 
en dus heeft de grote voedingsmiddelenindustrie belang bij grote toeleveranciers die 
tegen lagere prijzen kunnen leveren.

Grotere bedrijven hebben grotere hoeveelheden kapitaal nodig. Bij goed functione-
rende kapitaalmarkten is dat geen probleem, mits er rendement is. Door genoemde 
ontwikkelingen in ICT en biotechnologie worden de resultaten van agrarische bedrij-
ven meer voorspelbaar.  Bovendien is  risico de afgelopen 25 jaar  veel  beter  over-
draagbaar en verhandelbaar geworden, o.a. via termijnmarkten en derivaten. Een 
deel van het kapitaal betreft bovendien grond, dat kan worden gepacht. De liberali-
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satie in de pacht, en de beschikbaarheid van grond bij niet-specialisten en hobby-
boeren helpt ook aan schaalvergroting: nu al zijn er specialisten in bloembollen of be-
paalde groenten die grote oppervlaktes huren of pachten.

Tot slot hebben gezinsbedrijven en coöperaties enkele fiscale voordelen. Naarmate 
de landbouw steeds meer een gewone bedrijfstak wordt, kan het zijn dat die voorde-
len eroderen en meer industriële bedrijfsvormen meer kansen krijgen. 

In hun artikel uit 1998 verklaarden Allen en Lueck: ' In het algemeen, beperken de sei-
zoengevoeligheid  en  de  willekeur  zo  de  voordelen  van  specialisatie  dat  de 
geziens(landbouw)bedrijven optimaal zijn, maar wanneer de boeren succesvol zijn in 
het beperken van de gevolgen van seizoengevoeligheid en willekeurige schokken in 
output, schuiven de landbouwbedrijven op in de richting van fabrieksprocessen en 
professionele bedrijfseigendomsstructuren'. Bij het bespreken van zijn variabelen ver-
klaart Boehlje (1999) dat de landbouw beter programmeerbaar wordt met hogere 
specifieke investeringen en soms minder scheidbare bijdragen van de contractpart-
ners. Dit verklaart waarom de locohandel verdwijnt ten gunste van lange - termijn-
contracten, gezamenlijke ondernemingen en zelfs verticale eigendom. Menard en 
Valceschini (2005) onderstrepen het groeiende belang van hybride organisaties en 
instituties in de voedselketen om de voedselveiligheid en kwaliteit verder te ontwikke-
len, signaleren en te controleren. 
 
… of verkleining
Hoewel veel trends wijzen op een forse schaalvergroting in komende jaren, zijn er ook 
tegenargumenten aan te dragen. Op een belangrijk deel van de bedrijven is het ge-
zin al lang niet meer afhankelijk van alleen de inkomsten uit de landbouw. Er zijn di-
recte inkomenstoeslagen en de partners zijn hoger opgeleid dan vroeger, en door de 
auto  en  internet  ook  mobieler.  Introuwende partners  houden dan ook  vaak  hun 
baan aan buiten de landbouw (wellicht soms ook om in het vak te blijven, een agra-
risch huwelijk is ook niet meer per definitie levenslang), met een belangrijke en stabie-
le inkomensstroom van buiten het bedrijf als gevolg.

Bedrijven die in theorie veel te klein zijn, kunnen het daardoor toch (nog lang) volhou-
den. Bovendien zijn deze bedrijven niet zonder inkomsten: bij  een goed werkende 
grondmarkt kunnen ze hun grond aantrekkelijk verpachten aan grote bedrijven, die 
voor een marginale ha een hoge biedprijs hebben omdat ze het met aanwezige ca-
paciteit kunnen bewerken. Een tweede bron van inkomsten is de vermogensaanwas 
(capital gain) als gevolg van de grondprijsstijging. Dit voordeel is bovendien onbelast. 
Ook gezien de huidige werking van het zelf-realisatiebeginsel in de projectontwikke-
ling en de fiscale herinvesteringprikkel voor uitgekochte boeren maakt dit alles grond 
tot een interessante belegging, in het bijzonder bij oplopende inflatie. Mocht de ruim-
telijke ordening nog verder liberaliseren, dan is grondbezit voor particulieren voor bui-
ten wonen nog aantrekkelijker. Ook het verschil tussen eerste en tweede woning kan 
dan gaan vervagen.

Een aantal van de (te) kleine bedrijven kan verder nog een inkomstenbron aanboren 
in de dienstenmarkt. Hogere inkomens hebben tot gevolg dat er vraag ontstaat naar 
diensten  op het  vlak  van  zorg,  recreatie,  natuur  en  niche producten  (biologisch, 
streekproducten, plattelandswinkel). Sommige van die diensten gaan overigens ook 
gepaard met contracten of lenen zich in sommige gevallen voor bijvoorbeeld fran-
chising.

De 'natuurboer', een ondernemer die als een soort loonwerker gespecialiseerd is in 
het onderhouden van natuur zal ook in deze groep te vinden zijn. Bij specialisatie is 
het iemand die vermoedelijk maar een gering areaal traditionele landbouw voor zijn 
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rekening zal nemen. Bovendien ligt, zoals hiervoor al beargumenteerd, menging met 
recreatie of zorg meer voor de hand dan met suikerbieten of varkens. Met recreatie 
of zorg is er kans op synergie.

Duale structuur
Deze analyse suggereert dus dat er een duale of bi-polaire structuur gaat ontstaan: 
aan de ene kant een klasse van grootschalige, meer industriële bedrijven die wel in 
handen zijn van ondernemers met een gezin maar waar het klassieke gezinskarakter 
verdwijnt. Het zijn meer MKB bedrijven (zoals we ze in de glastuinbouw en varkens-
houderij al kennen), die met afzetcontracten aan de  industrie en retail zijn verbon-
den. Duurzaamheidthema’s als milieu en dierwelzijn zijn er onder druk van overheid of 
NGO's geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Kostprijsdenken speelt er een grote rol. De 
bedrijven passen in vrijwel alle hierboven genoemde scenario's, maar een conserve-
rende omgeving met veel ruimte voor ketens of sterke ontwikkeling van ICT/biotech-
nologie-technieken die de productie beheersbaar maken, spelen deze groep bedrij-
ven wel in de kaart.

Aan de andere kant lijkt er ruimte voor een groep bedrijven met kleine oppervlaktes, 
die zich of bezig houden met een multifunctioneel aanbod in de locale toerisme- en 
gezondheidsmarkt, meer op toegevoegde waarde dan kostprijsgericht, of een hob-
byfarm (de Amerikanen spreken van residential farming - buitenplaats-boeren) karak-
ter hebben, al of niet in een afbouwfase. Diensten en waardecreatie spelen er een 
grote rol, naast onroerend goed als belegging. De fiscale wetgeving en de regels 
rond sociale voorzieningen kunnen een grote rol spelen bij besluiten van mensen om 
zich ook als residential farmer te vestigen. Deze bedrijven zijn verbonden met health 
en leisure: de gezondheidsindustrie en het toerisme, beide sectoren van groei in de 
komende decennia. Ook deze bedrijven passen in vrijwel alle scenario's, maar een li-
berale ruimtelijke ordening in zijn algemeenheid (of een sterke rem op schaalvergro-
ting in Nederland terwijl  die in het buitenland door gaat) als ook een sterkere wel-
vaartstijging in meer op ontwikkeling gerichte scenario's (waardoor de vraag naar re-
creatie, luxere zorg en plattelandsdiensten toeneemt en natuur betaald kan worden) 
zullen de omvang van deze groep bedrijven in de kaart spelen.

Beide polen in de duale structuur kunnen in symbiose met elkaar bestaan. Natuurlijk is 
er concurrentie om grond en de avian influenza uitbraak heeft ons geleerd dat het 
mengen van professionele  pluimveehouderij  met hobbydierhouders  nadelen kent. 
Maar daar waar de burger wil blijven denken aan de boerderij van oma als icoon, 
kan de kleinschaliger, multifunctionele landbouw een positief imago verschaffen aan 
de totale sector. Het is ook een sector die het voor de wijkers makkelijker maakt nog 
een tijdje te blijven en in die periode een deel van de grond ter beschikking te stellen 
aan de meer industriële landbouw. Wel ligt er een uitdaging voor de belangenbehar-
tiging en het kennissysteem om in een dergelijke duale structuur te werken.

Ondernemerschap
Hoewel de gemiddelde ondernemer van 2040 zijn landbouwkundig onderwijs al heeft 
genoten, is het toch nuttig om ook even  stil te staan bij de vraag wat deze ontwikke-
lingen voor het ondernemerschap zouden kunnen betekenen. De vele definities van 
ondernemen in de literatuur bevatten veelal aspecten als: het vinden van kansen / 
mogelijkheden en middelen voor een nieuwe onderneming, exploratie en benutting 
van de markt, het nemen (en verminderen) van risico's, en vooral veel onzekerheid 
(over de toekomst). Het belangrijkste voor het voortbestaan van een bedrijf is de rela-
tie tussen de exploratie van nieuwe mogelijkheden en de exploitatie van oude zeker-
heden. 
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7. Het landelijke gebied van 2040

Dit essay startte vanuit de historie en een kenschets van de huidige economische situ-
atie in het licht van de lange termijn innovatiegolven. Vanuit dat vertrekpunt zijn er 
verschillende toekomsten mogelijk en zochten we de grote lijn in de ontwikkelingen in 
de productie en hoe die in bedrijven zou kunnen worden georganiseerd. Daarmee 
kregen we een beeld van de typen bedrijven (productie van voedsel of meer gericht 
op diensten), de structuur (meer bi-polair) en de ontwikkeling van het gezinsbedrijf 
naar een meer industriële, MKB-achtige vorm.

Rest de vraag wat we met deze bouwstenen kunnen zeggen over het landelijk ge-
bied van de toekomst. Allereerst het landschap zelf: dat krijgt mogelijk meer een mo-
zaïek-achtig karakter. Natuur en landbouw bleken in het verleden vaak lastig op 1 
perceel te mengen, relatienota's en cross-compliance beleid ten spijt. Veelal speciali-
seerde de landbouw zich op eigen percelen en liet de natuur aan de EHS over, spe-
cifieke situaties als weidevogels en akkerranden daargelaten. Met de schaalvergro-
ting en specialisatie lijkt deze trend zich voort te zetten: de marginale landbouwgron-
den (de oude woeste gronden die tot in de jaren vijftig onder de ploeg werden ge-
bracht) gaan mogelijk weer in natuur langs meanderende (on-genormaliseerde) be-
ken. 

Ook al zou de op ICT gebaseerde precisielandbouw met minirobots goed in staat zijn 
de marginalere gronden optimaal te bemesten, dan nog lijkt de kostprijs van de pro-
ductie op die gronden hoger dan op de goede gronden. Aangezien de vraag naar 
natuur bij toenemende welvaart nog groeit, zal een deel van die gronden aan de 
landbouw worden onttrokken. Dat geldt vooral voor 'recreatie-natuur', die in de buurt 
van de steden (Randstad, Brabantse stedenrij) of op dagtocht-afstand moet liggen. 
De 'bio-diversiteitsnatuur'  kan eventueel  ook elders in Europa worden gerealiseerd. 
Overigens is onder invloed van de ICT de verdwijning van prikkel- en schrikdraad zeer 
wel denkbaar: als de identficatiechips met een gps worden verbonden kan de veek-
ering vervangen worden door een kleine puls of irritant geluidssignaal dat hetzelfde 
effect heeft als de stroomstoot van het schrikdraad. Wandelaars en wild kunnen dan 
weer gaan en staan waar ze willen. Zo kan specialisatie in grondgebruik toch samen-
gaan met enige menging in functies. Een vergelijkbare menging kan ontstaan als de 
toenemende kennis van biologische processen en de vraag naar energie er toe zou 
leiden dat materiaal uit natuurgebieden zoals natuurgras uit veenweide-broedgebie-
den, verwaard zou kunnen worden in de biobased economy. 

De natuur in het landelijk gebied van 2040 zou overigens ook bedrijfsmatiger kunnen 
worden beheerd. Net als in de landbouw geldt ook hier dat door toenemende mo-
gelijkheden van monitoring het geen must meer is dat de publieke taak van natuur-
beheer ook door de overheid zelf  wordt uitgevoerd. Natuur wordt dan meer een 
commerciële bedrijfstak waarin loonwerkers en boeren een rol hebben in de uitvoe-
ring. En mogelijk ook in de beheersplannen zelf, in het bijzonder bij de 'recreatie – na-
tuur' omdat daar een koppeling mogelijk is met de multifunctionele landbouw, zodat 
een deel van de kosten van de natuur via de opbrengsten uit de zorg of de horeca 
kan worden betaald. Ook constructies met vastgoedontwikkeling zijn denkbaar, ze-
ker bij een wat liberalere ruimtelijke ordening: woningen in natuurgebieden hebben 
een duidelijke meerwaarde.
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In dit mozaïek-landschap van de toekomst is de boer te gast. Net zoals momenteel 
de visserman begint te beseffen dat hij te gast is in een Natura2000 gebied met con-
serveringsdoelstellingen, zo zal de boer van 2040 zijn gaan beseffen dat hij te gast is in 
het natuurlandschap. Naarmate het land voller raakt en allerlei aspecten van de be-
drijfsvoering (en negatieve effecten op anderen) beter meetbaar zijn, raakt het ei-
gendom  van  de  grond  verbrokkelt.  Wie  vroeger  eigenaar  was  van  een hectare 
grond had recht op alle voordelen (en draaide op voor alle lasten). In Nederland 
was en is daar één inbreuk op: het recht op de eventuele delfstoffen, waarvan de 
mijnbouwwet bepaalt dat die rechten van de staat zijn. In de VS is zelfs dat niet het 
geval. In economisch opzicht zijn er de afgelopen decennia bij het eigendom tal van 
nieuwe aspecten opgedoken, er zijn eigendomsrechten gecreëerd: naast het recht 
om op de grond vastgoed te realiseren (of juist niet), ook een recht op stilte, recht op 
stankvrij, recht op donker in kassengebied, etc. Waarbij veel boeren het als typerend 
ervaren dat niet zij, maar andere stakeholders (buren, de maatschappij) eigenaar zijn 
van deze rechten, of althans claimen dat te zijn. Met het beter meetbaar worden 
van de bedrijfsvoering en de externe effecten en met de vestiging van nieuwe stake-
holders op het platteland komen er dus economische rechten en rechthebbenden 
bij.  Ook de toenemende heterogeniteit  in  bedrijfssysteem (waarbij  de biologische 
boer een recht heeft op spuitvrije zones bij de gangbare buurman of een zorgboer-
derij  recht heeft op uitzicht of ammoniakvrije lucht) speelt deze ontwikkeling in de 
kaart. 

De economische theorie beveelt overigens aan deze rechten zoveel mogelijk ver-
handelbaar te maken, zodat ze terecht komen bij degene die er het meest voor kan 
betalen en dus mee kan verdienen; de welvaart is dan het hoogst. Waarmee de ka-
pitaalsbehoefte overigens wel toeneemt. En in sommige gevallen zullen de rechten 
onteigend moeten worden. 

Op zich is onteigenen voor de landbouw  niet zo'n probleem mits dat gebeurt tegen 
waardes waartegen er elders weer teruggekocht kan worden. Juist op dit punt is er 
de laatste decennia een discrepantie ontstaan tussen aankopen voor rode functies 
(vooral woningbouw) en voor groene functies (natuur). De zelfrealisatie principe in de 
projectontwikkeling heeft ertoe geleid dat het voor grotere bouwers met toegang tot 
de kapitaalmarkt aantrekkelijk is over strategische grondposities te bezitten om grote, 
uniforme wijken met woningbouw of bedrijventerreinen te ontwikkelen. Daar wil men 
al geruime tijd van te voren relatief veel geld voor betalen (CPB, 1999). Boeren die 
worden uitgekocht worden bovendien door de fiscus aangezet dit geld elders in Ne-
derlandse landbouwgrond te investeren (van der Veen, 2008).  Bij  een afnemende 
hoeveelheid grond drijft dat de prijzen op en heeft grond rond de steden een be-
hoorlijke optiewaarde. Als grond zonder veel kosten flexibel te verhuren of verpach-
ten is, hoeft dat op zich niet zo'n probleem te zijn en heeft de landbouw een aardige 
inkomstenbron aangeboord. Wel problematisch – althans voor betrokken boeren- is 
dat de overheid voor groene functies niet veel meer dan de agrarische waarde be-
taalt, en dat daarmee deze boeren nauwelijks of geen kans maken op de grond-
markt met hun 'rood - uitgekochte' collega's te concurreren.

Zoals gezegd zullen er in 2040 minder boeren te gast zijn in het landschap dan nu. 
Met grotere bedrijfsgebouwen en bouwkavels. Dat is even wennen, maar door bete-
re architectuur hoeft dit geen verrommelde indruk te geven en afbreuk te doen aan 
het landschap. Blijft wel de vraag wat we doen met de oude locaties: slopen of ver-
krotten of hergebruiken voor autohandel, caravanopslag, seksboerderijen en andere 
horeca etc.  Op zich hangt dit af van ruimtelijke ordening, maar die is  soms lastig 
handhaafbaar. Hergebruik is aantrekkelijk als daarmee de infrastructuur van wegen 
en ICT -glasvezelkabel en de dorpsschool behouden blijft. Maar voor een open land-
schap is ook opruimen via sloopregeling aantrekkelijk. Ook hjer zijn nieuwe institutio-
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nele arrangementen gewenst, zoals bijvoorbeeld de rood voor groen constructies en 
landgoederen. En misschien moet er bij nieuwbouw buiten de bebouwde kom voort-
aan gewerkt worden met een verwijderingsbijdrage.
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	deelstudie-3
	De agrarische sector is in een permanent proces gewikkeld om maatschappelijke wensen en behoeften in de bedrijfsvoering in te passen. Ook moet zij inspelen op nieuwe behoeften. In het kader van zijn advies ‘Braakliggend veld’ heeft de RLG aan het LEI de opdracht verstrekt om na te gaan hoe de verschillende maatschappelijke behoeften ten aanzien van landbouw en natuur evenwichtig en in samenhang met elkaar kunnen worden verweven. Op welke wijze kunnen landbouw en natuur op een duurzame wijze met elkaar verweven worden en naast elkaar bestaan. De raad heeft aan Krijn Poppe van het LEI gevraagd om aan de hand van een essay inzicht te geven in de volgende deelvragen:

	deelstudie-3-essay
	1.	Introductie
	2. Een korte terugblik2
	3.	Het onzekere heden3
	4. De onbekende toekomst
	5. De productie van 2040 
	De specifieke aard van het gezinsbedrijf4
	Het werken in de landbouw wordt traditioneel georganiseerd in kleine entiteiten, waar de boer en  andere familieleden arbeid en kapitaal (met inbegrip van grond) in de onderneming inbrengen. Rond de keukentafel van de boerderij waar zij leven, leiden zij het landbouwbedrijf en nemen de risico's (Gasson en Errington, 1993, de Haan, 1993). Hun beloning hiervoor is een 'gezinsinkomen uit bedrijf'. Sociologen hebben beklemtoond dat de interactie tussen familie en hun boerderij meer dan een professionele arbeidsactiviteit is, het is een levensstijl (Schnabel, 2001; Calus, 2009). Het fenomeen van gezinsbedrijven is zo dominant binnen landbouw en landelijke gebieden dat het de standaardnorm, politieke macht en een doelstelling op zichzelf (de Haan, 1993) is geworden. Hoewel de definitie van een gezinsbedrijf in de loop der tijd is veranderd om beter aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen: met meer gebruik van gepacht land, werkkrachten van buitenaf, loonwerkers en geleend kapitaal werd steeds de definitie opgerekt (Reinhardt en Bartlett, 1989). 
	Economen hebben uitgelegd dat de interactie tussen gezin en bedrijf met zich meebrengt dat het totale inkomen van het gezinsbedrijf als beloning voor arbeid, kapitaal, beheer en risico betekent dat er geen duidelijke marginale beloning voor elk van deze inputs is: de totale winst  bepaalt alle besluiten en niet de marginale. Dit gaat terug op het landbouwhuishoud-model zoals ontwikkeld door Chayanov in zijn theorie van boereneconomie: de besluiten over productie, consumptie en de toewijzing van tijd aan het werk op de boerderij of in het huishouden of in vrije tijd zijn geïntegreerd. Samen met de sociologische visie over het boer zijn als levensstijl leidt dit tot vragen over de doelstelling van de winstmaximalisering die de economen normaal voor een onderneming/bedrijf  veronderstellen. 
	Gezinsbedrijven zijn niet de enige organisatorische vorm binnen de landbouw. Zelfvoorzieningslandbouw (peasants in het Engels) is een systeem waarbij gezinshuishoudingen slechts gedeeltelijk geïntegreerd zijn in markten, die bovendien met een hoge graad van onvolmaaktheid functioneren (Ellis, 1988). De gezinsvennootschappen (family businesses als tegenhanger van family farms) en de industriële landbouwbedrijven zijn twee types die door Calus (2009) worden geïdentificeerd, gebaseerd op Gasson en Errington (1993): meer gebruik van ingehuurde arbeidskrachten voor werk en beheer en gezinsaandeelhouders voor de ondernemerschapfunctie kenmerken de gezinsbedrijven. Het industriële landbouwbedrijf lijkt op de beursgenoteerde onderneming: ingehuurde arbeid, ingehuurd management, ingehuurd management en aandeelhouders. Grootschalige, industriële landbouwbedrijven zijn ontwikkeld in communistische systemen, maar zijn ook prominent aanwezig in bepaalde landbouwsectoren in kapitalistische landen, zoals bananen- en theeplantages net als in suikerriet- en fruitteelt. Ook in de varkens- en pluimveehouderij komt het model voor.
	De organisatorische vormen die in de landbouw aanwezig zijn kunnen met economie theorie worden verklaard. De verschillende vormen hebben hun eigen kosten en baten. Een verklaring is gebaseerd op de schaarste van de productiefactoren: in veel gevallen zijn de industriële organisatorische vormen in landbouw verbonden met situaties in de ontwikkelingslanden waar lokaal kapitaal en management schaars zijn (en geleverd worden door multinationals) en er goedkope arbeid in overvloed is. Pollack (1985) interpreteerde het gezinsbedrijf in de landbouw als een organisatorische oplossing voor de moeilijkheid om ingehuurde arbeiders te controleren en te monitoren. Anderen beklemtoonden risicodelende aspecten, vooral in deelpacht en contractlandbouw (Otsuka et al, 1992; Chueng, 1969).
	De laatste jaren hebben economen naar de op aansporingen (incentives) gebaseerde transactiekosten en eigendomsrechtenbenadering van de nieuwe institutionele economie gegrepen om het gezinsbedrijf te verklaren. Gebaseerd op het werk van Coase, Chueng, Demsetz, Hart en anderen hebben Allen en Lueck (1998; 2002) de keus voor een organisatorische vorm als een afweging tussen specialisatie en morele gevaren (moral hazards) gemodelleerd. Specialisatie van verschillende taken (inzetten van verschillende soorten arbeidskrachten of outsourcing van activiteiten aan gespecialiseerde bedrijven zoals loonwerkers) is aantrekkelijk maar wordt beperkt door beheerskosten (zoals het toezicht op personeel). De seizoengevoeligheid, willekeur van resultaten van het productieproces (wegens onvolmaakte beheersbaarheid van het biologische productieproces), en de beheerskosten (ook door de ruimtelijke kenmerken van een landbouwbedrijf) beperken de voordelen van specialisatie. Dit verklaart waarom de landbouwstructuur over het algemeen niet van kleine gezinsbedrijven is doorontwikkeld naar grote, industriële ondernemingen (Allen en Lueck, 1998).
	Eenzelfde benadering kan relaties in de voedselketen verklaren die de grenzen tussen het (gezins)bedrijf en zijn handelspartners bepalen. Boehle (1999) verklaarde de keuze tussen organisatievormen in de voedselketen zoals locohandel, ontracten, termijncontracten, joint ventures en verticale eigendom door middel van drie variabelen: specifieke investeringen ('asset specificity'), programmeerbaarheid van de productie en de mogelijkheid om de prestaties van de partners te scheiden. Als de prestaties van de partners gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd, als de mate van specifiekheid van investeringen laag is en het productieproces niet makkelijk programmeerbaar, dan is de het verhandelen van producten tussen de schakels via locohandel een efficiënte oplossing. In het tegenovergestelde geval is verticale eigendom efficiënter. Bogetoft en Oleson (2002) verklaarden verschillende contractvormen in de Deense landbouw met de contracttheorie. Aan specialisatie zijn kosten verbonden aangezien de informatie gedeeld moet worden. De coördinatie (om de juiste hoeveelheid met de juiste kwaliteit op de juiste tijd en de plaats te krijgen), de motivatie (om ervoor te zorgen dat de partners prikkels hebben om zich aan de coördinatie te houden) en de transactiekosten zijn belangrijke aspecten die verklaren waarom bijvoorbeeld de contractuele regelingen voor suikerbieten en die voor het verbouwen van conservenerwtjes zo verschillend zijn. Ook kan het ontstaan van coöperaties worden verklaard uit het specifieke karakter van investeringen: als boeren voor een teelt moeten investeren, willen ze wel verzekerd zijn van een afzetkanaal. 
	7.	Het landelijke gebied van 2040
	Dit essay startte vanuit de historie en een kenschets van de huidige economische situatie in het licht van de lange termijn innovatiegolven. Vanuit dat vertrekpunt zijn er verschillende toekomsten mogelijk en zochten we de grote lijn in de ontwikkelingen in de productie en hoe die in bedrijven zou kunnen worden georganiseerd. Daarmee kregen we een beeld van de typen bedrijven (productie van voedsel of meer gericht op diensten), de structuur (meer bi-polair) en de ontwikkeling van het gezinsbedrijf naar een meer industriële, MKB-achtige vorm.
	Rest de vraag wat we met deze bouwstenen kunnen zeggen over het landelijk gebied van de toekomst. Allereerst het landschap zelf: dat krijgt mogelijk meer een mozaïek-achtig karakter. Natuur en landbouw bleken in het verleden vaak lastig op 1 perceel te mengen, relatienota's en cross-compliance beleid ten spijt. Veelal specialiseerde de landbouw zich op eigen percelen en liet de natuur aan de EHS over, specifieke situaties als weidevogels en akkerranden daargelaten. Met de schaalvergroting en specialisatie lijkt deze trend zich voort te zetten: de marginale landbouwgronden (de oude woeste gronden die tot in de jaren vijftig onder de ploeg werden gebracht) gaan mogelijk weer in natuur langs meanderende (on-genormaliseerde) beken. 
	Ook al zou de op ICT gebaseerde precisielandbouw met minirobots goed in staat zijn de marginalere gronden optimaal te bemesten, dan nog lijkt de kostprijs van de productie op die gronden hoger dan op de goede gronden. Aangezien de vraag naar natuur bij toenemende welvaart nog groeit, zal een deel van die gronden aan de landbouw worden onttrokken. Dat geldt vooral voor 'recreatie-natuur', die in de buurt van de steden (Randstad, Brabantse stedenrij) of op dagtocht-afstand moet liggen. De 'bio-diversiteitsnatuur' kan eventueel ook elders in Europa worden gerealiseerd. Overigens is onder invloed van de ICT de verdwijning van prikkel- en schrikdraad zeer wel denkbaar: als de identficatiechips met een gps worden verbonden kan de veekering vervangen worden door een kleine puls of irritant geluidssignaal dat hetzelfde effect heeft als de stroomstoot van het schrikdraad. Wandelaars en wild kunnen dan weer gaan en staan waar ze willen. Zo kan specialisatie in grondgebruik toch samengaan met enige menging in functies. Een vergelijkbare menging kan ontstaan als de toenemende kennis van biologische processen en de vraag naar energie er toe zou leiden dat materiaal uit natuurgebieden zoals natuurgras uit veenweide-broedgebieden, verwaard zou kunnen worden in de biobased economy. 
	De natuur in het landelijk gebied van 2040 zou overigens ook bedrijfsmatiger kunnen worden beheerd. Net als in de landbouw geldt ook hier dat door toenemende mogelijkheden van monitoring het geen must meer is dat de publieke taak van natuurbeheer ook door de overheid zelf wordt uitgevoerd. Natuur wordt dan meer een commerciële bedrijfstak waarin loonwerkers en boeren een rol hebben in de uitvoering. En mogelijk ook in de beheersplannen zelf, in het bijzonder bij de 'recreatie – natuur' omdat daar een koppeling mogelijk is met de multifunctionele landbouw, zodat een deel van de kosten van de natuur via de opbrengsten uit de zorg of de horeca kan worden betaald. Ook constructies met vastgoedontwikkeling zijn denkbaar, zeker bij een wat liberalere ruimtelijke ordening: woningen in natuurgebieden hebben een duidelijke meerwaarde.
	In dit mozaïek-landschap van de toekomst is de boer te gast. Net zoals momenteel de visserman begint te beseffen dat hij te gast is in een Natura2000 gebied met conserveringsdoelstellingen, zo zal de boer van 2040 zijn gaan beseffen dat hij te gast is in het natuurlandschap. Naarmate het land voller raakt en allerlei aspecten van de bedrijfsvoering (en negatieve effecten op anderen) beter meetbaar zijn, raakt het eigendom van de grond verbrokkelt. Wie vroeger eigenaar was van een hectare grond had recht op alle voordelen (en draaide op voor alle lasten). In Nederland was en is daar één inbreuk op: het recht op de eventuele delfstoffen, waarvan de mijnbouwwet bepaalt dat die rechten van de staat zijn. In de VS is zelfs dat niet het geval. In economisch opzicht zijn er de afgelopen decennia bij het eigendom tal van nieuwe aspecten opgedoken, er zijn eigendomsrechten gecreëerd: naast het recht om op de grond vastgoed te realiseren (of juist niet), ook een recht op stilte, recht op stankvrij, recht op donker in kassengebied, etc. Waarbij veel boeren het als typerend ervaren dat niet zij, maar andere stakeholders (buren, de maatschappij) eigenaar zijn van deze rechten, of althans claimen dat te zijn. Met het beter meetbaar worden van de bedrijfsvoering en de externe effecten en met de vestiging van nieuwe stakeholders op het platteland komen er dus economische rechten en rechthebbenden bij. Ook de toenemende heterogeniteit in bedrijfssysteem (waarbij de biologische boer een recht heeft op spuitvrije zones bij de gangbare buurman of een zorgboerderij recht heeft op uitzicht of ammoniakvrije lucht) speelt deze ontwikkeling in de kaart. 
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