
mm-dd-yy | 1

› Dirk Strijker

› Mansholt leerstoel RuG – Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen

Landbouw in het Waddengebied 
Waddenacademie

2 december 2008



mm-dd-yy | 2

Twee thema’s

› Landbouw in het Waddengebied

› Platteland
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Wadden: welke begrenzing?
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Landbouw in Waddengebied

› Aantal landbouwbedrijven in de Waddengemeenten is 
tussen 1992 en 2007 met bijna eenderde gedaald

• In Nederland als geheel zo’n 40%

• De ‘Noordelijke schil’ is het laatste grote 
landbouwgebied van Nederland
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‘Noordelijke schil’



mm-dd-yy | 6

Aantal landbouwbedrijven Waddengemeenten en 
Nederland
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Aantal bedrijven >= 50 ha Waddengemeenten en 
Nederland
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Bedrijven naar aantal melkkoeien (LB, 5)
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Grote bedrijven naar aantal melkkoeien: Fryslân, 
want een lager passend schaaalniveau hebben we 
niet
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Opschaling

› In de melkveehouderij snelle opschaling

› Met afschaffen quotering 2015 gaat dat nog wel een poosje door

› De categorie >100 melkkoeien wordt leidend

› Bij opschaling neemt het aantal koeien per werkende nauwelijks 
toe als loonwerk en andere uitbesteding wordt meegerekend

• Uitbesteding wellicht buiten Waddengebied

• Winst zit in specialisatie 

› Een dergelijke opschaling doet zich veel minder voor in de 
akkerbouw
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Verbreding

› Ook in dit geval geen passende gegevens. 

› Fryslân: Ongeveer 20% doet aan agrarisch natuurbeheer

• Bij de meeste bedrijven gaat het om < € 5000

› 4% doet aan verblijfsrecreatie

› 4% doet aan huisverkoop

• Aandeel op de waddeneilanden ongetwijfeld veel hoger, en 
aan de vaste wal wellicht wat lager

› Er zit in het algemeen meer ‘verbreding’ bij burgers dan bij 
boeren (80/20, excl. natuurbeheer)
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Platteland

› Landbouw levert economisch (inkomen en arbeid) 
maar een beperkte bijdrage op het platteland

› Fryslân totaal arbeidsvolume (2006): 

• Landbouw 6%

• Agribusiness 3%

› Kleinste dorpen : <15%

• Geldt zowel voor arbeid als inkomen
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Platteland Wadden

› Alle Waddengemeenten, m.u.v. Delfzijl hebben netto 
uitgaande pendel

• Het zijn allemaal m.o.m. woongemeenten
› Alle Waddengemeenten m.u.v. Wieringen hebben netto een kleine 

inkomende pendelstroom in de landbouw. 

• Kan te maken hebben met onzuivere definitie
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Is landbouw drager in het Waddengebied?

› Qua landschap wel, zelfs op deel van eilanden

› Qua inkomensvorming maar beperkt
• Maar het zijn wel lokaal gegronde arbeidsplaatsen

› Is niche-productie of verbreding een uitweg?
• Op de eilanden zeker wel, met toerisme als drager

• Daarbuiten slechts beperkt

• Dun bevolkt

• Geen stevige specialties

• Omstandigheden voor conventionele landbouw zijn veelal 
goed
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Platteland: Voorzieningen

› School, bibliotheek, ov, medische voorzieningen, 
kinderopvang, cultuur

› Staan onder druk, net als elders
› Woningzoekers laten zich er niet door (af)leiden 

(SCP)
› Bewoners zien voorzieningen meer als een indicator 

voor de status en ontwikkelingsmogelijkheden van 
een dorp/plaats
• Voorzieningen lijken niet zo belangrijk is voor eigen gebruik en eigen 

welbevinden
• Of dat voor alle groepen bewoners zo is, is niet duidelijk
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Waar liggen de vragen in het waddengebied?

› Vraagstukken rond de landbouw  zijn vrijwel altijd 
breder dan enkel in het waddengebied

• Uitzonderingen: 

• positie landbouw eilanden

• Verziltingsvraagstukken

› De meeste specifieke vraagstukken in het 
Waddengebied hebben te maken met de positie van 
het platteland
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Vragen rond platteland (1)

› Residentieel gebruik
• Voorzieningen en groepen bewoners
• Slimme manieren om voorzieningen in stand te houden
• Hoe komen nieuwe bewoners in onaantrekkelijke gebieden 

terecht?
• Zoekgedrag
• Wooncarrieres
• Tevredenheid
• Identiteit

• Welke typen nieuwe bewoners kunnen aangetrokken worden
• Hoe erg is het als er krimp optreedt?
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Vragen rond platteland (2)

› Wonen en bedrijvigheid

• Noodzaak/wenselijkheid/locatie 
bedrijventerreinen bij kleine kernen
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Vragen rond de eilanden

› Splendid isolation?

› Landbouw op de eilanden

› Slimme manieren op voorzieningen in stand te 
houden
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Schot voor de boeg

› De kernvragen zitten niet bij landbouw of bij andere 
bedrijvigheid, maar bij wonen
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Break
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Thank you for your attention


