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1 Inleiding 

Waarom een landbouwvisie? Daar zijn een aantal redenen voor. 
De Milieufederatie Limburg en de ongeveer 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in 
voor natuur én een gezond leefmilieu en voor het realiseren van ecologische duurzaamheid in 
Limburg en de aangrenzende Euregio (missie van Milieufederatie Limburg) 1. De landbouw is in 
Limburg de belangrijkste eigenaar en gebruiker van de beschikbare ruimte (zie Hoofdstuk 2) en 
draagt als sector bij aan de economische groei en dus aan onze welvaart. De huidige wijze van 
landbouw bedrijven heeft echter negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, ruimte en 
biodiversiteit (zie Hoofdstuk 3) en beïnvloedt dus in belangrijke mate de uitgangspunten van de 
missie van de Milieufederatie. 
Deze negatieve gevolgen, met name die gerelateerd aan de (intensieve) veehouderij, hebben 
recent geleid tot een pleidooi van ruim honderd hoogleraren, van verschillende Nederlandse 
universiteiten en met uiteenlopende disciplines, voor een duurzame veehouderij. 
 
 “Nog nooit in de geschiedenis hebben we zo’n klein deel (minder dan 10%) van ons 
gezinsinkomen aan voedsel besteed. En nog nooit heeft de productie van voedsel zo’n enorme 
impact gehad op onze leefomgeving. De kosten van ons voedsel zijn gedaald. De prijs wordt 
betaald door dieren, natuur en milieu – en daarmee op termijn door onszelf en komende 
generaties. De intensieve veehouderij trekt diepe sporen in ons milieu, de biodiversiteit, de 
wereldvoedselvoorziening, de mineralenbalans, de zoetwatervoorraden, de volksgezondheid 
en vooral ook in het welzijn van dieren”  2. 
 
Oud minister van LNV, Cees Veerman, formuleerde het probleem van de intensieve 
veehouderij kort en bondig als volgt: “We importeren voer, we exporteren varkens en de 
rommel houden we hier. Dit systeem is vastgelopen”. 
 
Deze problemen zijn internationaal en niet door Nederland alleen op te lossen. Maar Nederland 
en zeker ook Limburg hebben in deze een grote verantwoordelijkheid. Nederland is het meest 
veedichte land ter wereld en het tweede exportland ter wereld wat betreft dierlijke eiwitten. En 
binnen Nederland is Limburg één van de provincies met het grootste aantal intensieve 
veehouderijbedrijven en de meeste varkens en kippen.  
 
Onlangs heeft de landelijke Stichting Natuur en Milieu een brochure uitgebracht met haar visie 
op een duurzame landbouw. Onder duurzame landbouw wordt in deze visie verstaan: een 
landbouw die bijdraagt aan een gezonde en mooie leefomgeving, die geen bijdrage levert aan 
het klimaatprobleem, die werkt met gesloten kringlopen, die geen schadelijke emissies uitstoot, 
die het milieu en de natuur niet schaadt en die rekening houdt met dierenwelzijn. Deze visie 
van de Stchting Natuur en Milieu vraagt om een provinciale/regionale vertaling. 
                                                      
1 Meerjaren Beleidsplan 2007-2012 Milieufederatie Limburg 
2 Pleidooi voor een duurzame veehouderij, april 2010  
     (http://duurzameveeteelt.nl/volledige_pleidooi) 
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De Milieufederatie Limburg is een aantal jaren geleden nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg en het Plan van aanpak 
Zuid-Limburg Vitaal Platteland. Beide plannen bevatten nadrukkelijk doelen voor de sector 
landbouw. De Milieufederatie is destijds op hoofdlijnen akkoord gegaan met beide plannen. Met 
name ten aanzien van de niet-grondgebonden sectoren (glastuinbouw, intensieve veehouderij) 
heeft zich daarna echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die aanleiding vormt om de 
destijds ingenomen standpunten opnieuw tegen het licht te houden. Gedacht kan daarbij 
worden aan ontwikkelingen als de enorme schaalvergroting en de toename van het aantal 
dieren, het onvoldoende van de grond komen van concentratie (zie Hoofdstuk 5), 
gezondheidsproblemen vanwege antibioticaresistentie en ziekten die van dier op mens over 
gaan (o.a. Q-koorts, SARS, gekkekoeienziekte) en als gevolg daarvan groeiende 
maatschappelijke weerstand (ook onder de achterban van de Milieufederatie) tegen de 
(grootschalige) intensieve veehouderij en de verglazing/verstening van het platteland. 
Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen boeren om steeds grootschaliger te produceren. Als 
je met individuele boeren praat, dan zijn zeer velen ook niet gelukkig met de steeds verder 
gaande intensivering en schaalvergroting binnen de landbouw. Veel boeren willen niets liever 
dan hun boterham verdienen op een overzichtelijk bedrijf met respect voor flora en fauna. Dat 
zou de overheid dan ook moeten stimuleren. In dit verband is het treffend dat 56% van de 
ondervraagde melkveehouders in ons land voorstander is van het door de overheid inperken 
van de bedrijfsgrootte. In de intensieve veehouderij is 49% van de ondervraagde pluimvee- en 
varkenshouders voorstander van het opleggen van een maximum bedrijfsgrootte 3. 
Daarnaast kan nog genoemd worden dat het Algemeen Bestuur van de Milieufederatie Limburg  
onlangs naar aanleiding van de discussies omtrent ammoniak en Natura 2000 het standpunt 
heeft ingenomen dat het aantal dieren per diergroep in Limburg niet mag groeien, waarbij de 
meitellingen van 2010 als referentiepunt worden genomen. 
Tot slot kan nog vermeld worden de door de LLTB aangezwengelde discussie over de 
grondclaims, die uiteindelijk op 19 november 2009 heeft geleid tot het zogenaamde Verdrag 
van Roermond. De komende twee jaar zullen als uitvloeisel hiervan een groot aantal 
maatregelen uitgewerkt worden, die gevolgen (kunnen) hebben voor de thema’s, waarmee de 
Milieufederatie Limburg zich bezig houdt. 
Kortom, redenen genoeg voor de Milieufederatie om met een visie op de landbouw in Limburg 
te komen. De Milieufederatie is van mening dat het nu, uit oogpunt van economie, natuur, 
milieu en gezondheid hoog tijd is dat er fundamentele keuzes gemaakt worden. Deze keuzes 
komen in Hoofdstuk 5 aan de orde. 
 

 

                                                     

 

 
3 Nieuwe Oogst, LLTB, 5 juni 2010 
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2 Landbouw in Limburg 

De landbouw is een 
belangrijke sector in L
In 2008 waren er ruim 5.000
land- en tuinbouwbed
Limburg aanwezig. Deze 
bedrijven zorgen voor ons 
voedsel en dragen als 
toeleverende sector bij aa
onze economische g
dus aan onze welvaart.  
De land- en tuinbouw
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Figuur 1 Aantal agrarische bedrijven per gemeente 

 

                                                     

ongeveer 60% van het 
Limburgse areaal de groot
grondgebruiker. In Noord- en 
Midden-Limburg zijn de 
glastuinbouw (vooral 
glasgroenteteelt), 
vollegrondstuinbou
meer de boomteelt), de 
champignonteelt en de 
intensieve veehouderij v
(internationaal) belang. In en
rondom de Peelvenen is ook 
de grondgebonden 
melkveehouderij van
De landbouw in Zuid-Limburg 
wordt vooral gekenme
door akkerbouw, fruitte
melkveehouderij. In Zuid-
Limburg heeft de landbouw 
een belangrijke 
landschapsbeheersfunctie 
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2.1 Landbouwstructuur 

 
ructuur vallen voor Limburg een aantal zaken op, mede in relatie tot 

• Het aandeel tuinbouw- en intensieve veehouderijbedrijven is in Limburg groter dan in 

et aantal melkveehouderijbedrijven en het aantal melkkoeien was in 

• iets 

• drijven voor vergeleken met 

• rond in Limburg in gebruik voor 

 

Wat betreft de landbouwst
Nederland als geheel 5: 

Nederland als geheel, bij de melkveehouderij en akkerbouw is dat andersom; 
• De afname van h

Limburg in de periode 2000-2008 groter dan landelijk; 
De afname van het areaal cultuurgrond is in Limburg over de afgelopen 8 jaar 
groter dan gemiddeld in Nederland als geheel; 
In Noord-Limburg komen meer grotere en intensieve be
Midden- en Zuid-Limburg; 
In 2008 was ruim de helft van het areaal cultuurg
akkerbouw en slechts 1/5 deel als grasland ( tabellen 1 en 2) 6; 

 
Gebruik van cultuurgrond in Limburg in 2008 Tabel 1 

 Totale Oppervlakte cultuurgrond (ha) 
opper-
vlakte 

 

(ha) 
 

glas 
19.689 6.841 869 17,1 

56 21,1 
5 

Totaal Limburg 220.923     103.388 21.645 15.046 54.545 11.223 929 20,1 
Totaal 
Nederland 

4.152.800 1.919.032 0 7   38 827.81 241.72 751.555 87.903 10.0 25,5 

Limburg in % 
van Nederland 

5,3 5,4 2,6 6,2 7,3 12,8 9,3 78,8 

 
 
 

 Totaal Grasland Maïs Akker-  
bouw 

Tuinbouw  
open grond 

Tuin-
bouw 
onder 

Opper-
vlakte per 
bedrijf 

Noord-Limburg 85.410 40.403 7.032 5.972 
Midden-Limburg 69.455 33.576 6.371 5.560 18.647 2.943 
Zuid-Limburg 66.058 29.409 8.242 3.514 16.209 1.439 24,8 

• Tuinbouw onder glas vinden we vooral in Noord-Limburg; 
• Het gemiddelde Limburgse bedrijf is ruim 5 ha. kleiner dan het gemiddelde bedrijf 

in Nederland; 

                                                      
5 Puzzelen met de ruimte in Limburg, LEI Wageningen UR, 2010 
6 Landbouwtelling 
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Tabel 2 Ontwikkeling structuurkengetallen van agrarische bedrijven in Limburg en Nederland 
 Limburg Totaal Nederland Totaal 

mutatie 
Idem 

per jaar 
Totaal 

mutatie 
Idem 

per jaar 
(%) (%) (%) (%) 
2008 2008 2008 2008
2000 2000 2000 2000

-12 -1,6 -3 -0,3
-9 -1,2 -19 -2,6

- vleesvarkens 798,0 718,1 766,6 -4 -0,5 6.504,5 5.839,0 -10 -1,3
- schapen 36,7 37,2 36,8 0 0,0 1.307,6 1.213,0 -7 -0,9
Verdeling van bedrijven naa ng r omva
- 3-16 nge* 1.726 1.495 1.325 -23 -3,3 23.827 19.608 -18 -2,4
- 16-40 nge 1.368 1.154 -3 - -948 1 4,5 17.065 12.582 26 -3,7
- 40-70 nge 1.057 817 680 -36 -5,4 16.224 10.621 -35 -5,2
- 70-100 nge 852 654 564 -34 -5,0 15.119 10.124 -33 -4,9
- 100-150 nge 910 734 603 -34 -5,0 13.520 10.602 -22 -3,0
- >150 nge 1.034 918 1.017 -2 -0,2 11.728 11.623 -1 -0,1
a)Vanaf 2006 valt t  gras onde erbou

 groo nheid; maat om bedrijf vang gr be ast te len 
ijdelijk land r akk w 

* Nederlandse tte-ee  de som van a arische drijven v  stel
 

• Opvallend is de groei van de (intensieve) veestapel. Na een aanvankelijke daling in 

sterk toegenomen. Uit tabel 2.2 blijkt dat het aandeel van de varkensstapel in 

      
      r  
       15 miljoen in 2009. Gemiddeld is de veestapel in Noord- en Midden-Limburg vanaf  

’n 

ijn inkomen uit andere activiteiten dan voedsel- of 
rg, 

imburg 

                                                     

de periode 2000-2004 is de intensieve veestapel in de periode 2004-2008 weer 

 2000 2004 2008 2000 2008 

Aantal dieren (x 1.000) 
- melkkoeien 53,6 48,2 47,1 1.504,1 1.466,1 
- fokvarkens 210,7 185,1 191,8 1.510,8 1.221,6 

Limburg tussen 2000 en 2008 verder is toegenomen tot bijna 15% (van het 
Nederlandse totaal). De varkensbedrijven zijn ook groter dan gemiddeld in 
Nederland. 
 Het aantal varkens is in Limburg toegenomen van 1,5 miljoen in 2003 naar 1,7     
 miljoen in 2009. Ook het aantal kippen is toegenomen van 12 miljoen in 2003 naa

       2003 gegroeid met zo’n 13% 7. 
• Het aantal intensieve veehouderijbedrijven is tussen 2006 en 2009 met 9% 

afgenomen (tot 1582 in 2009), de gemiddelde bedrijfsgrootte is in dezelfde periode 
gestegen met 18% 8 . 

• In Noord- en Midden-Limburg doen veel minder bedrijven aan verbreding (zo
11%) dan in Zuid-Limburg (35%). Bij verbrede of multifunctionele landbouw haalt 
de boer een deel van z
sierteeltproductie. Daarbij kan gedacht worden aan  activiteiten als recreatie, zo
natuurbeheer, verkoop van streekproducten, kinderopvang, energieproductie. Het 
totaal percentage Limburgse bedrijven met verbreding loopt dankzij Zuid-L
wel in de pas met het landelijk gemiddelde; 

 
7 CBS Meitelling 2009 
8 Notitie voor Statencie Fysiek Domein, agendapunt 5.1 d.d. 18 juni 2010 
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• 

• rijven in Limburg er 298 een 

eld in 

ezige opvolgers (31%). Dat is opmerkelijk omdat in Zuid-Limburg de bedrijven 

2.2  Ruimte

Ruimte is schaars in Nederland en ook in Limburg. In ons dichtbevolkte land liggen er nieuwe 
rken, infrastructuur, recreatie, waterbeheer, 

energieproductie en natuur. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) heeft in 2009 de 

n 

 komende 10 jaar zo’n 15.000 ha. landbouwgrond verloren gaat door 

 ha. 

reld (voor de verbouw van veevoer, zoals soja, waarvoor grote stukken 

n in de richting van schaalvergroting. 

der 
r 

ar 

                                                     

Vooral recreatie, huisverkoop van producten en natuur zijn populair op veel 
bedrijven in Limburg, zeker vergeleken met Nederland als geheel; 
In 2008 hadden van de 5140 agrarische bed
beheersovereenkomst voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 9, dat is ruim 
5%. 

• Het aantal bedrijven met een opvolger is in Limburg iets lager dan gemidd
Nederland. Binnen Limburg is Zuid-Limburg het gebied met relatief de meeste 
aanw
gemiddeld kleiner zijn dan in Noord- en Midden-Limburg. 

claims en agrarisch grondgebruik 

ruimtelijke opgaven op het gebied van wonen, we

grondclaim-discussie op de kaart gezet. Zij schat het verlies aan landbouwgrond in Limburg 
voor de komende 10 jaar op zo’n 25.000 ha., ongeveer een kwart van het huidige areaal. Dit 
cijfer is gebaseerd op harde en zachte claims, die de LLTB met behulp van haar leden heeft 
geïnventariseerd. 
De provincie Limburg heeft naar aanleiding hiervan aan LEI Wageningen UR opdracht gegeve
deze ruimteclaims nader in beeld te brengen. De onderzoekers komen in hun studie tot de 
conclusie dat er de
ruimteclaims van niet-agrarische gebruikfuncties 10. Dit is ongeveer 15% van het huidige areaal 
land- en tuinbouw in de provincie. Daarvan levert de realisatie van de EHS met bijna 11.000
het grootste aandeel. 
Een aanzienlijk kleinere ruimteclaim dus dan de LLTB doet geloven. Daarbij moet ook nog eens 
bedacht worden dat de Nederlandse en ook Limburgse landbouw een groot ruimtebeslag legt 
op grond elders in de we
tropisch regenwoud worden gekapt). De Stichting Natuur en Milieu becijfert het ruimtebeslag 
van onze landbouw op landbouwgrond elders in de wereld op ongeveer vier keer ons eigen 
oppervlakte aan landbouwgrond in Nederland 11. 
Uit het onderzoek van LEI Wageningen UR blijkt dat in het noordwesten van Limburg de 
ruimteclaims op landbouwgrond vanuit andere sectoren relatief gering zijn. In dit agrarisch 
gebied zal de landbouw zich sterk doorontwikkele
In de zuidelijke delen van Limburg (Heuvelland en Echt-Roerdalen) is de ruimteclaim van 
buiten de landbouw ook relatief gering, maar is de structuur van de landbouwsector wat min
optimaal. In deze zgn. luwtegebieden is de behoefte aan grond vanuit de landbouwsecto
relatief gezien lager dan in andere gebieden en in combinatie met de relatief lage vraag na
grond vanuit niet-agrarische functies is het in deze gebieden mogelijk dat nieuwe 
landbouwsectoren een kans krijgen of dat er meer verbreding ontstaat. 

 
9 CBS, 28 juni 2010 
10 Puzzelen met de ruimte in Limburg, LEI Wageningen UR,2010 
11 Wat de boer niet kent; Vijf landouwmythen ontzenuwd, Stichting Natuur en Milieu, 2009 
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De grootste ruimteclaims vanuit niet-agrarische functies zien we rondom de grote 
langs de Maas. In sommige gebieden staat dit tegenover de sterke vraa

steden en 
g naar grond vanuit de 

idelijk 
sitie 

den 

oen, o.a. 

landbouw (hotspotgebieden). Voorbeelden van dergelijke gebieden zijn de Maasduinen, 
Maasdal-midden, tussengebied Venlo-Roermond en Weert-Nederweert. In de zgn. 
transitiegebieden, zoals Maasdal-noord, Maasplassen-zuid, Grensmaas en de stedelijke 
gebieden van Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Parkstad Limburg en Maastricht/zu
Maasdal, is de grondvraag vanuit de landbouw minder sterk en zal er sprake zijn van tran
waarbij de gebieden langzaam van karakter veranderen (transitiegebieden). In beide gebie
(hotspot- en transitiegebieden) zal de dominante trend in de landbouw vooral schaalvergroting 
en intensivering zijn, maar functiecombinaties bieden zeker ook kansen in de hotspotgebieden, 
denk bijvoorbeeld aan stadslandbouw. Onder stadslandbouw vallen volwaardige 
landbouwbedrijven in en om de stad. De ondernemers zijn zich bewust van de meerwaarde van 
hun bedrijf voor de stad en willen zich inzetten om aan stedelijke behoeften te vold
door het aanbieden van: educatie en recreatie, zorglandbouw en kinderopvang, 
productverwerking en huisverkoop, natuurbeheer en beheer van groene ruimte. 
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3 Welke problemen veroorzaakt de landbouw? 

Het succesverhaal van de Nederlandse en Limburgse landbouw heeft echter ook een keerzijde. 
De huidige manier van landbouw bedrijven heeft immers sterk negatieve gevolgen voor klimaat, 
milieu, biodiversiteit en landschap, niet alleen in Nederland en Limburg zelf, maar ook in landen 
als Brazilië en Argentinië. Hieronder volgt een overzicht van deze problemen.  
Wat betreft dierenwelzijn kan nog het volgende worden opgemerkt. Dieren hebben geen ruimte 
voor natuurlijk gedrag (zoals het buiten rondscharrelen), dieren worden aangepast aan wensen 
van de industrie, dieren worden gefokt op een hoge ei-, melk- en vleesproductie en 
ondervinden daardoor veel stress en naderen fysiologische grenzen. In de intensieve 
veehouderij komt veel dierenleed voor. Oorzaken: te hoge veedichtheid, teveel dieren, 
transport van dieren over grote afstanden. 
Overigens valt dierenwelzijn niet onder de doelstelling van de statuten van de Milieufederatie.  
Er zijn andere organisaties die zich hiermee bezighouden. Dit onderwerp zal in deze 
Landbouwvisie dan ook niet verder opgepakt worden door de Milieufederatie 

3.1 Milieu en klimaat 

De land- en tuinbouw is de grootste bron van belasting van het oppervlaktewater met fosfaat en 
nitraat. De grote veestapel produceert meer mest dan milieuverantwoord op het land gebracht 
kan worden. 
Landbouw draagt bij aan verzuring (circa 40%), vermesting (circa 60%), verdroging (circa 
70%), stank (11%) en fijn stof (26%) en is vrijwel geheel verantwoordelijk voor de in het milieu 
gebrachte bestrijdingsmiddelen12. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een te hoge 
dichtheid van het vee en een te intensief grondgebruik. Daarnaast draagt de landbouw voor 
zo’n 20% bij aan het broeikaseffect. Daarbij gaat het zowel om directe effecten in Nederland 
(circa 12%) als om indirecte effecten ten gevolge van de  ontginning van landbouwgronden 
elders voor de productie van veevoer en transport van veevoer naar Nederland (circa 8%). 
 
Als gevolg van de voorgenomen afschaffing in 2015 van de EG-melkquotering (bepalend voor 
de omvang van de melkveehouderij) en van het stelsel van dierrechten volgens de 
Meststoffenwet (bepalend voor de omvang van de varkens- en pluimveestapel) dreigt het 
gevaar van een groei van de omvang van de veestapel. Bij groei van de veestapel komt het 
realiseren van de milieudoelen (fosfaat, nitraat, ammoniak, broeikasgassen, fijn stof, zware 
metalen) onder zware druk te staan. Recent onderzoek 13 toont aan dat het vigerend 
milieubeleid niet in staat is om een (verdere) overschrijding van de milieugebruiksruimte van de 
veehouderij te voorkomen na het wegvallen van dierrechten en melkquotum in 2015.  Dit pleit 
volgens de Milieufederatie sterk voor het invoeren van een dierstandstill.  
 
                                                      
12 Milieucompendium (www.milieucompendium.nl) 
13 Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte, Capgemini Consulting in samenwerking met 
Alterra Wageningen UR, 2010 
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In 2008 is de compartimentering in de Meststoffenwet afgeschaft. Als gevolg hiervan werd het 
verhandelen van varkens- en pluimveerechten over geheel Nederland weer mogelijk, wat 
uiteindelijk in Limburg heeft geresulteerd in een groei van het aantal varkens en kippen (zie 
Hoofdstuk 2). Recentelijk heeft de Minister van LNV aangegeven dat ze voorbereidingen treft 
om de oude compartimentering opnieuw in te stellen. Alleen het verhandelen van dierrechten 
binnen het zuidelijke concentratiegebied (Noord- en Midden-Limburg en Noord-Brabant met 
uitzondering van West-Brabant) wordt dan weer mogelijk. Dit betekent dat het aantal varkens 
en kippen in het zuidelijke concentratiegebied niet kan toenemen. Er is echter wel een 
verschuiving mogelijk van het aantal varkens en kippen van Brabant naar Limburg toe. Dit 
gevaar is zeker niet denkbeeldig, nu de provincie Noord-Brabant naar aanleiding van het 
Burgerinitiatief Megastallen recent de regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling van de 
intensieve veehouderij aanzienlijk heeft aangescherpt. 
De Milieufederatie is van mening dat de provincie Limburg het Brabantse voorbeeld moet 
navolgen en duidelijke grenzen moet stellen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
intensieve veehouderij.   
 
Voorbeeld van probleem in Limburg: 
De gemiddelde N-depositie in Noord- en Midden-Limburg ligt momenteel rond de                
3200 mol/ha/jr, terwijl de streefwaarde voor de voor verzuring gevoelige natuurgebieden ligt op 
700 mol/ha/jr. 
In het Mergelland is de nitraatbelasting van het grondwater beduidend hoger dan de wettelijke 
norm van 50 mg/l. 

3.2 Ruimte en Landschap 

Ruimte is schaars, ook in Limburg. Van het Limburgse areaal wordt ongeveer 60% in beslag 
genomen door de land- en tuinbouw. Dit komt overeen met zo’n 100.000 ha. Daarnaast legt de  
Limburgse landbouw ook nog eens een groot ruimtebeslag op grond elders in de wereld voor 
de verbouw van veevoer (soja), waarvoor grote stukken tropisch regenwoud worden gekapt. 
Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, kan dit ruimtebeslag in het buitenland door de Limburgse 
land- en tuinbouw becijferd worden op ongeveer 400.000 ha. Dit komt doordat voor de 
productie van één kilo vlees een veelvoud aan kilo’s graan nodig is als veevoer. De grond die 
hiervoor nodig is, zou beter gebruikt kunnen worden om plantaardig voedsel te produceren dat 
rechtstreeks door mensen gegeten kan worden. 
De discussie over grondclaims en het onttrekken van landbouwgrond aan de landbouwsector 
(zie ook Hoofdstuk 2.2) heeft in november 2009 geleid tot het opstellen van de zgn. Verklaring 
van Roermond. Deze Verklaring, een bilaterale overeenkomst tussen de provincie en de 
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), bevat een groot aantal maatregelen die de 
komende tijd nader worden uitgewerkt. De (positieve of negatieve) impact op natuur en 
landschap is afhankelijk van de nadere invulling hiervan. 
 
Ook draagt de landbouw voor een belangrijk deel bij aan de verrommeling, verstening, 
verglazing en “verplasticing” van het platteland en aan de verdwijning van kleine 
landschapselementen. Oorzaken zijn de steeds grotere kavels, stallen en 
glastuinbouwbedrijven door schaalvergroting en intensivering van de bedrijfsvoering, de 
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toename van teeltondersteunende voorzieningen, de verspreid liggende glastuinbouw en 
andere functies in vrijkomende agrarische gebouwen. De Milieufederatie heeft in de brochure 
“Zuinig op ruimte” in 2007 de verrommeling van Limburg in beeld gebracht (zie figuur 2).14 
 
 
 
Figuur2 Aan landbouw gerelateerde verrommeling 
 

 
 
Het betrof eigen waarnemingen, gedaan tijdens enkele dagen in 2007. Het is dus lang geen 
uitputtend en gebiedsdekkend overzicht. Het bleek dat een belangrijk deel van de 
verrommeling veroorzaakt wordt door solitaire glastuinbouwbedrijven, teeltondersteunende 
voorzieningen en de bouw van grote schuren en (paarden)stallen op het platteland.    
 
Voorbeeld van probleem in Limburg: 
Solitair glastuinbouwbedrijf in Busserend (Gemeente Beesel), dat met behulp van het 
instrument BOM+ is uitgebreid, terwijl ligging aan rand van het Beeselsbroek (oude 

                                                      
14 Brochure “Zuinig op ruimte”, kaart van Limburg met verrommeling, gerelateerd aan de 
landbouw Milieufederatie, 2007 
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Maasmeander) en de bossen van kasteel Waterloo eigenlijk vraagt om verplaatsing van hele 
bedrijf. 

3.3 Natuur 

De biodiversiteit in het landelijk gebied neemt nog steeds af door de hoge milieudruk van de 
landbouw, veroorzaakt door verzuring, vermesting, verdroging, door het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen, kunstmest en monoculturen. Vooral de veel te hoge atmosferische 
depositie van stikstof afkomstig uit de intensieve veehouderij heeft geleid tot een enorme 
botanische verarming, vooral bij plantensoorten van schrale milieu’s zoals blauwgraslanden, 
vennen, heiden en hoogvenen. Ook is de landbouw verantwoordelijk voor de afname van 
biodiversiteit elders in de wereld door de omzetting van tropisch regenwoud in landbouwgrond 
voor de productie van veevoer. Oorzaken zijn de te hoge dichtheid van vee en het te intensieve 
grondgebruik.  
Zoals hiervoor gezien (Hoofdstuk 3.2), wordt de Verklaring van Roermond nader uitgewerkt in 
een groot aantal maatregelen. Een aantal hiervan, zoals actualisatie en herbegrenzing EHS 
(P1) en actualisatie en mogelijke indikking Provinciale Ontwikkelzone Groen (POG, P2) en 
gebieden met veerkrachtige watersystemen (P3), raakt rechtstreeks het werkveld natuur. Het 
gevaar is niet denkbeeldig dat herbegrenzing en indikking zal leiden tot een uit oogpunt van 
natuur minder wenselijke ecologische structuur in Limburg. 
 
Voorbeeld van probleem in Limburg: 
De landbouw is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de achteruitgang van het aantal 
weidevogels in het Peelgebied en van de akkervogels in Midden- en Zuid-Limburg. 
De Geelbuikvuurpad, een soort die enige tientallen jaren geleden nog in grote aantallen 
voorkwam in Zuid-Limburg, is inmiddels ernstig bedreigd doordat de kwaliteit van het 
leefgebied (landhabitat) sterk achteruit is gegaan als gevolg van ruilverkavelingen, 
schaalvergroting in de landbouw en de hiermee gepaard gaande problemen zoals vermesting 
en verdroging 15. 

3.4 Gezondheid 

De landbouwsector draagt voor een belangrijk deel bij aan een slechte luchtkwaliteit (stank, 
ammoniak, fijn stof), besmetting via dierziektes (BSE, Q-koorts, vogelgriep) en resistentie tegen 
antibiotica. Onlangs (september 2010) is voor het eerst iemand in Nederland overleden door 
een resistente bacterie (ESBL). ESBL is een verzamelnaam voor een groep bacterieën die 
ongevoelig is voor antibiotica. Deze ESBL’s komen op grote schaal voor in pluimveehouderijen. 
Wetenschappers hebben sterke vermoedens dat deze ESBL’s via de voedselketen (eten van 
kip) bij mensen terecht komen. 
Daarnaast zijn er ook gezondheidseffecten voor de mens door vervuiling van bodem, water en 
lucht met o.a. bestrijdingsmiddelen. Oorzaken: te hoge veedichtheid en teveel dieren, 
bovenmatig gebruik van antibiotica, grote afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen 

                                                      
15 Natuurhistorisch Maandblad, juni 2010 
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en kunstmest. Chemische stoffen komen in het milieu en product terecht (bijv. groente en fruit 
met resten van bestrijdingsmiddelen). 
 
“Duurzame toekomstbestendige oplossingen zijn nodig in een dichtbevolkt land als Nederland", 
aldus Laurent de Vries, directeur GGD Nederland. "We hebben gezien dat er aan intensieve 
veehouderij risico’s zijn verbonden voor de volksgezondheid. Ervaringen zijn er helaas genoeg, 
naast Q-koorts ook met de antibiotica resistente bacterieën". 
“Volksgezondheidsbelangen in relatie tot veeteelt zijn onvoldoende in de wet verankerd", aldus 
De Vries. "Bij vergunningaanvragen voor megastallen moeten zowel volksgezondheid- als 
milieuaspecten altijd worden meegenomen. Dat is nu niet het geval. Aanpassing in de 
wetgeving is hiervoor nodig. Dat geldt ook voor de melding van bedreigende ziekten door 
dierenartsen aan de GGD". Laurent de Vries pleit voor het gezamenlijk vaststellen van 
aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid en voor de veterinaire 
gezondheid. Hier is een duidelijke sturing vanuit het Rijk voor nodig en aanpassing in de 
wetgeving, zodat de gemeenten dit goed kunnen toepassen. Denk aan de 
vergunningaanvragen voor megastallen, maar ook aan de afstand van deze stallen tot 
woonkernen. 
 
Figuur 3 Q-koorts besmetting in Nederland ,situatie op 27-08-2010 (Bron: Ministerie van LNV) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbeeld van probleem in Limburg: 
In Limburg is Q-koorts aangetroffen op melkgeiten- en melkschapenbedrijven in Heijen, Beesel, 
Hulsberg, Voerendaal, Roosteren, Oostrum, Belfeld en Siebengewald (zie figuur 3)16 
In 2009 en 2010 deed het probleem van blauwalg zich voor in een aantal oppervlaktewateren 
zoals de Maasplas Hoogeweerd (Maastricht), Oolderplas (Roermond), Koeweide (Wessem), 
                                                      
16 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, kaart met besmetting Q-koorts in 
Nederland 
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Dilkensplas (Ohé en Laak), Douvesbeemd (Roermond), dagstrand de Weerd (Roermond), 
dagstrand Thorn (Maasgouw),dagstrand Oost-Maarland, de Maasplas bij Eijsden en de 
Maasplassen in Maastricht. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Dit kan na het 
zwemmen leiden tot oog- en huidirritaties of maag- en darmklachten. De landbouw is één van 
de belangrijke veroorzakers van dit probleem door haar grote bijdrage aan de eutrofiëring van 
oppervlaktewateren. 
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4. Ons toekomstbeeld 

De Stichting Natuur en Milieu schetst het volgende toekomstbeeld van de landbouw 17: 
 
“In 2020 vormen akkers en weilanden, bossen en natuurgebieden een rijk aaneengesloten 
leefgebied voor planten en dieren. De landbouw is een economisch zelfstandige sector, die een 
keur aan functies vervult. Boeren voorzien in de vraag naar voldoende, veilig, duurzaam en 
gezond voedsel van hoge kwaliteit. Maar ze dragen ook zorg voor schoon water, gezonde 
ecosystemen en het behoud van karakteristiek landschap met koeien in de wei. 
Akkerbouw en veeteelt gaan hand in hand. Zo produceert de akkerbouw de grondstoffen voor 
veevoer en wordt mest teruggebracht op de akkers. De akker- en tuinbouw levert kwalitatief 
hoogwaardige producten door op een niet-chemische wijze landbouw te bedrijven. Zij brengt 
een grote variatie aan groenten en fruit voort van oude en nieuwe rassen. De productie van 
gewassen uitsluitend voor biomassa is beëindigd. De melkveestapel is kleiner geworden, de 
varkenshouderij en pluimveehouderij zijn flink gekrompen. 
Grote bedrijven met intensieve productie zijn gevestigd in grootschalige landschappen, zoals 
de Flevopolder. Kleinschalige bedrijven gericht op regionale productie en streekproducten 
vinden we in kleinschalige landschappen. Vaak combineren deze bedrijven hun 
landbouwactiviteiten met andere duurzame activiteiten. Boeren krijgen een goede prijs voor 
kwalitatief goede producten. Daarnaast is een goed systeem beschikbaar dat zorgt voor een 
reële financiële vergoeding voor geleverde maatschappelijke diensten. 
Kortom: de landbouw produceert duurzaam, draagt bij aan een gezonde en mooie 
leefomgeving, draagt niet bij aan het klimaatprobleem, werkt met gesloten kringlopen, stoot 
geen schadelijke emissies uit, schaadt het milieu en de natuur niet en houdt rekening met 
dierenwelzijn”.  
 
Dit toekomstbeeld spreekt de Milieufederatie Limburg zeer aan. Door op bovenstaande wijze  
landbouw te bedrijven worden de meeste problemen, zoals geschetst in het vorige hoofdstuk, 
grotendeels opgelost. Landbouw draagt dan nauwelijks nog bij aan het klimaatprobleem, is veel 
meer in evenwicht met natuur en milieu en zorgt voor een mooie leefomgeving. Tegelijkertijd 
beseft de Milieufederatie dat dit een ideaalbeeld is, waarbij de kans dat dit in 2020 geheel 
gerealiseerd is, niet al te groot wordt ingeschat. De realisatie is immers afhankelijk van een 
groot aantal factoren en ontwikkelingen, die lang niet allemaal via Nederlands en provinciaal 
beleid te beïnvloeden zijn. Bovendien kunnen we de ogen niet sluiten voor de realiteit; een 
teruggang naar het landbouwsysteem van 1850 – toen de biodiversiteit op zijn top was – is niet 
erg realistisch. Als referentiebeeld – waar willen we uiteindelijk naar toe met de landbouw in 
Limburg – kan bovenstaand beeld echter goed gebruikt worden voor de activiteiten, die de 
Milieufederatie Limburg ontplooit op het werkveld landbouw. De Milieufederatie wil toe naar een 
vorm van landbouw bedrijven, waarbij met de hedendaagse verworvenheden en technieken 
geproduceerd wordt in evenwicht met natuur en milieu zonder milieu- en 
gezondheidsproblemen door te schuiven naar volgende generaties. 
                                                      
17 Schoon, eerlijk en waardevol; Op weg naar een duurzame landbouw,Stichting Natuur en 
Milieu, 2009 
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Voor de Limburgse landbouw ziet de Milieufederatie het volgende beeld voor ogen: 

4.1 Milieu en Klimaat 

De Limburgse landbouw heeft binnen enkele jaren een verduurzamingsslag gemaakt. Met 
name in de intensieve veehouderij is het aantal dieren afgestemd op de milieugebruiksruimte 
(de mate waarin de economie kan groeien zonder milieu en natuur onherstelbare schade te 
berokkenen). Een afname van de consumptie van vlees en zuivel (dierlijke eiwitten) in de 
westerse landen heeft hierbij veel geholpen. De overschotten aan fosfaat in de bodem zijn 
teruggebracht, waardoor ook de kwaliteit van het water aanzienlijk verbeterd is. De uitstoot van 
ammoniak en fijnstof, momenteel de hoogste van Europa, zijn aanzienlijk teruggedrongen, 
waardoor ook overschrijding van de normen voor gezondheid niet meer voorkomt. De 
kringlopen van met name meststoffen zijn gesloten, essentieel voor de verduurzaming van de 
landbouw. De keuze voor uitsluitend schaalvergroting tegen een zo laag mogelijke kostprijs is 
ook volgens de agrosector zelf een heilloze weg gebleken.  
In de Limburgse glastuinbouw voorzien de kassen in hun eigen energiebehoefte via zonne-
energie, windenergie, aardwarmte en warmteopslag. 
Het aandeel biologische landbouw in Limburg, in 2009 slechts 1% van het beschikbare 
landbouwareaal en daarmee het laagste percentage van heel Nederland 18, is aanzienlijk 
toegenomen. 
Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) heeft een bijdrage geleverd aan de 
gewenste verduurzaming van de landbouw. Het GLB is veranderd: inkomenssteun aan boeren 
is grotendeels vervangen door betaling voor maatschappelijke diensten. De Milieufederatie 
heeft deze omslag ondersteund. Deze betaling voor maatregelen, die verder gaan dan de 
wettelijke regels (zoals die m.b.t. de ammoniakuitstoot rondom Natura 2000-gebieden), zorgt 
ervoor dat boeren niet alleen maar kiezen voor intensivering van hun bedrijfsvoering, maar ook 
bijdragen aan een aantrekkelijk landschap waar ruimte is voor natuur, cultuurhistorie en 
daarmee ook recreatie en toerisme.  

4.2 Ruimte en Landschap 

In natuurlijk en landschappelijk waardevolle gebieden zoals het kleinschalige cultuurlandschap 
van Zuid-Limburg (Nationaal Landschap), de buffergebieden rondom bos- en natuurgebieden, 
de beekdalen en de ecologische verbindingszones heeft de landbouw een belangrijke 
(landschaps)beheersfunctie. Deze gebieden vallen voor een belangrijk deel samen met de zgn. 
perspectieven 1, 2 en 3 van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Hier vinden we 
vooral grondgebonden landbouw (akkerbouw, fruitteelt, melkveehouderij), die bij voorkeur 
extensief is en die tevens een functie vervult voor natuur en landschap, waterbeheer, recreatie 
en toerisme. Ook vinden hier veel verbredingsactiviteiten plaats. Intensieve veehouderij en 
glastuinbouw komen hier niet voor. Specifiek voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt 
zeer omzichtig omgesprongen met agrarische nieuwbouwlocaties. Deze worden uit oogpunt 
van behoud van de openheid niet gesitueerd op de hoogste vlakke plateaudelen, waar ze van 

                                                      
18 Bio-monitor, Biologica, 2009 
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grote afstand zichtbaar zijn, maar in de flauwe hellingen van de droogdalen (bij voorkeur in de 
diepste terreindepressies). Teeltondersteunende voorzieningen zoals boogkassen en 
hagelnetten worden niet geplaatst op vlakke delen van plateaus, plateautoppen of hellingen 
steiler dan 4º 19. 
Zuid-Limburg (en de Euregio) lijkt bij uitstek geschikt om de aandacht meer te richten op het 
gebruik van in de regio geproduceerde landbouwproducten in de omliggende steden. Dat geeft 
de producent nieuwe perspectieven. Op diverse plekken in Nederland, waaronder ook de 
gebiedsontwikkeling Maastricht – Meerssen – Valkenburg, wordt de toenemende belangstelling 
voor stadslandbouw concreet opgepakt. Dit kan positieve gevolgen hebben voor het landschap 
en de natuur. 
 
De intensieve op de wereldmarkt georiënteerde vormen van landbouw vinden we vooral in de 
regio Peelland en het gebied rondom Greenport Venlo (perspectief 5b volgens het POL). De  
niet-grondgebonden bedrijven (intensieve veehouderij, glastuinbouw) zijn geconcentreerd in 
een beperkt aantal gebieden in Noord- en Midden-Limburg. In deze gebieden, de zgn. 
concentratiegebieden en projectvestigingsgebieden voor de glastuinbouw  (perspectief 5b)en 
de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) voor de intensieve veehouderij, ontwikkelen zich 
de grote landbouwbedrijven. Zij passen binnen de milieurandvoorwaarden, beschermen de 
aanwezige omgevingskwaliteiten en zijn landschappelijk goed ingepast. Groei van het aantal 
dieren in de intensieve veehouderij in Limburg vindt niet meer plaats, beter nog: het aantal 
beesten in de intensieve veehouderij daalt. Nieuwvestiging en uitbreiding van niet-
grondgebonden bedrijven op solitaire locaties zijn uitgesloten. Ook zijn solitair gelegen niet-
grondgebonden bedrijven gesloopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
19 Landschapsvisie Zuid-Limburg, 2007 
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Figuur 4 locatie glastuinbouw in deel van Noord- en Midden-Limburg 20 
 

 
 
In de overige landelijke gebieden (verwevingsgebieden volgens het Reconstructieplan, 
Perspectief 4-gebieden volgens het POL) komt landbouw voor in combinatie met andere 
functies (natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie). Hier ontwikkelt zich vooral de 
grondgebonden landbouw (melkveehouderij, akker- en tuinbouw). Nieuwvestiging en 
uitbreiding van grondgebonden landbouwbedrijven gebeuren planologisch verantwoord. De 
agrarische bedrijven leveren een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving conform 
het Limburgse Kwaliteitsmenu (tegenprestatie, bijv. in de vorm van aanleg van natuur, slopen 

                                                      
20 Provincie Limburg,  kaart locatie glastuinbouw in deel van Noord- en Midden-Limburg 
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van oude stallen of het opknappen van landschapselementen) 21. In de gebieden rondom de 
steden vindt stadslandbouw een plek. 
Er is een Landschapsfonds opgericht, als gevolg waarvan agrariërs en particulieren een 
marktconforme financiële vergoeding ontvangen voor aanleg en beheer van 
landschapselementen. Dit draagt bij aan behoud, ontwikkeling en beheer van de 
landschapskwaliteiten in Limburg. 
Er wordt zuinig omgesprongen met het gebruik van de (agrarische) ruimte, één van de 
uitgangspunten van de Verklaring van Roermond. Dit is zowel in het belang van natuur en 
landschap als van de landbouw. De Milieufederatie en de LLTB zijn partners als het gaat om 
het onderstrepen van het belang van zuinig ruimtegebruik. 

4.3 Natuur 

Naast het produceren van voedsel levert de Limburgse landbouw een bijdrage aan natuur- en 
landschapsbeheer. De bereidheid voor deelname aan agrarisch natuurbeheer is in Limburg 
groot. Via een aantal actieve agrarische natuurverenigingen, zoals de Mergellandcorporatie, de 
Vereniging Innovatief Platteland en de Milieucoöperatie Peel en Maas zijn collectieve 
beheerplannen afgesloten voor de hamster, weidevogels, akkervogels en landschapsbeheer. 
Aanleg van kleinschalige landschapselementen in het agrarisch cultuurlandschap is mogelijk 
gemaakt via de regeling groenblauwe diensten. De boeren worden door de overheid beloond 
voor deze maatschappelijke diensten. Als realisatie van natuurontwikkeling door particulieren 
onvoldoende van de grond komt, wordt  voorrang gegeven aan realisatie van de EHS via 
verwerving.  
Door geïntegreerde teelt is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en 
kunstmest drastisch beperkt. De hoge ammoniakdepositie in Limburg is door allerlei 
maatregelen teruggebracht tot een niveau waarop de kritische natuur zich kan herstellen. Na 
jaren van afname treedt er weer herstel op van de voor Limburg karakteristieke flora en fauna. 
In 2018 is er sprake van een robuuste en klimaatbestendige ecologische structuur in Limburg, 
bestaande uit bos- en natuurgebieden, verbindingszones en waardevol agrarisch 
cultuurlandschap (groenblauwe dooradering), met een goede (milieu)kwaliteit. 

4.4 Gezondheid 

De landbouw produceert veilig en gezond voedsel van hoge kwaliteit en er zijn geen 
schadelijke emissies. De intensieve veehouderij levert een veilig en verantwoord product.  
Het bedrijfsleven toont helder hoe de kwaliteit van de producten geborgd is en welke zaken er 
gegarandeerd worden.  
Een goed zicht op en controle van gevaren, risico's en blootstelling is uitgewerkt  en 
functioneert, zodat een evenwichtige, verantwoorde en transparante borging van de 
volksgezondheid en voedselveiligheid is bereikt. 

                                                      
21 Limburgs Kwaliteitsmenu, 2010 
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5 Maar er gebeurt al zoveel! 

Zoals gezien in Hoofdstuk 3 is de huidige manier van landbouw bedrijven verre van duurzaam. 
Daar is niet alleen de landbouw voor verantwoordelijk, maar ook de consument. Zolang de 
consument de prijs van zijn voedsel (kiloknallers vlees) belangrijker vindt dan de manier 
waarop het voedsel wordt geproduceerd, wordt dit onduurzame systeem in stand gehouden. Er 
zijn een fors aantal stappen nodig om ook maar enigszins in de buurt te komen van het 
toekomstbeeld, zoals geschetst in Hoofdstuk 4.  
 
Overigens is het niet zo dat er niets gebeurt; door het rijk en de provincie Limburg is een heel 
scala aan maatregelen gepland of al in gang gezet om de problemen die de landbouw 
veroorzaakt, aan te pakken. Daarbij kan gedacht worden aan (niet uitputtend): generieke 
maatregelen als nieuwe milieuvriendelijkere stalsystemen, luchtwassers, veevoer, 
aanscherping van mestgebruiksnormen, herinvoering compartimentering dierrechten, Besluit 
Huisvesting, Programmatische Aanpak Stikstof, regulering bestrijdingsmiddelen, en Limburgse 
accenten als de Ruimte-voor-Ruimte regeling, zonering intensieve veehouderij volgens het 
Reconstructieplan, Verplaatsingsregeling voor Intensieve Veehouderijbedrijven, Convenant 
aanpak ammoniakproblematiek Peelvenen, sturing glastuinbouw via aanwijzing in het POL van 
concentratiegebieden en projectvestigingen, Limburgs Kwaliteitsmenu, Nieuw Limburgs Peil en 
subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Limburg.  
 
Ondanks al deze maatregelen blijven de (milieu)problemen, die de landbouw veroorzaakt, 
echter nog steeds te groot. Zo blijkt uit recente cijfers van het CBS dat het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen in de periode 2004 – 2008 is gestegen van gemiddeld 6,4 kilo 
naar 6,8 kilogram per hectare 22 . Nederland is hiermee nog steeds koploper in Europa (met 
België) in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.  
 
De verrommeling van het Limburgse platteland gaat nog steeds door omdat concentratie van 
de niet-grondgebonden landbouw maar heel moeizaam van de grond komt en er geen halt 
wordt toegeroepen aan de groei van glastuinbouw- en intensieve veehouderijbedrijven buiten 
de concentratiegebieden. Ook zonder LOG’s groeien de bedrijven en het aantal dieren en dus 
de druk op natuur en milieu. De Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje Feddes, stelde 
onlangs dat de reconstructie van het platteland in Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en 
Utrecht na 7 jaar maar weinig heeft opgeleverd 23. 
 
Een belangrijke doelstelling in de Reconstructieplannen was de intensieve veehouderij uit 
kwetsbare natuur- en woongebieden te verplaatsen naar lege en afgelegen gebieden (LOG’s), 
waar de bedrijven zich op een moderne dier- en milieuvriendelijke manier zouden kunnen 
ontwikkelen (zie figuur 5). Na een verkenningstocht langs de 136 LOG’s, die in Oost- en Zuid-
Nederland zouden worden ontwikkeld, concludeert de Rijksadviseur voor het Landschap dat 
een ruimtelijke kwaliteitsimpuls van het platteland is uitgebleven. 
                                                      
22 CBS, 26 mei 2010 
23 Binnenlands Bestuur, 31 mei 2010 
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Figuur 5  Zonering intensieve veehouderij 24 

De afgelopen jaren zijn in de verwevingsgebieden op grote schaal nieuwe stallen gebouwd of 
bestaande stallen uitgebreid. De Reconstructiewet schepte de verwachting dat moderne 
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bedrijven geconcentreerd zouden worden in de LOG’s, terwijl het omliggende platteland leger 
zou worden. Maar hiervan is volgens Feddes niets terechtgekomen. “De belofte van 
“concentreren” tegenover “leger maken” is nog nergens in het veld zichtbaar. Het aantal nieuwe 
stallen lijkt buiten de LOG’s zelfs harder te groeien dan daarbinnen”. Hierdoor versteent het 
platteland steeds verder. Hoewel Feddes beaamt dat het mogelijk te vroeg is om de resultaten 
van de Reconstructiewet te beoordelen, staat voor haar wel vast dat er “een tendens de 
verkeerde kant op” is. Ook de provincie Limburg geeft toe dat de grootste toename van 
varkens- en kippenbedrijven met meer dan 500 nge in de periode 2006-2009 heeft 
plaatsgevonden in de verwevingsgebieden 25. 
 
Eén van de doelen van het Reconstructieplan is om de niet-grondgebonden landbouw uit te 
plaatsen vanuit extensiveringsgebieden naar landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). Deze 
LOG’s komen maar moeizaam van de grond. Uit informatie van de provincie blijkt dat van de 47 
in het Reconstructieplan aangewezen zoekgebieden voor LOG’s er momenteel (juni 2010, red.)       
20 door gemeenten in bestemmingsplannen zijn verwerkt. In samenspraak met de landbouw is 
geconcludeerd dat hiermee de komende 5 jaar voldoende vestigingsmogelijkheden aanwezig 
zijn 26 . Dit biedt ruimte om, net zoals de provincie Noord-Brabant onlangs heeft gedaan, nog 
eens goed te bekijken of het aantal LOG’s niet naar beneden bijgesteld kan worden. In Noord-
Brabant bleek bij nader inzien een aantal (delen van) LOG’s niet meer geschikt doordat ze te 
dicht bij natuurgebieden of bebouwde kommen liggen.  
 
Zoals hiervoor beschreven, constateert de Rijksadviseur voor het Landschap dat de verstening 
van het platteland buiten de LOG’s door de bouw van nieuwe stallen sneller gaat dan 
daarbinnen. En ook wat betreft de glastuinbouw heeft zich een grote verspreiding van bedrijven 
buiten de zgn. concentratie- en projectvestigingsgebieden voorgedaan door nieuwvestiging en 
door omschakeling. Dit komt o.a. doordat er teveel ontwikkelingsmogelijkheden voor de niet-
grondgebonden landbouw zijn in de extensiverings- en verwevingsgebieden, waardoor er 
onvoldoende animo is voor verplaatsing naar een LOG. Daarnaast hebben de LOG’s in 
Limburg de status van zoekgebieden; het daadwerkelijk aanwijzen en begrenzen van LOG’s 
moet plaatsvinden door gemeenten. Op het moment dat een gemeente hieraan niet wil 
meewerken – bijvoorbeeld als gevolg van grote maatschappelijke weerstand tegen het 
bestemmen van een LOG binnen haar gemeentegrenzen – heeft de provincie onvoldoende 
sturingsmogelijkheden om dit alsnog af te dwingen. Een provinciale ruimteverordening is een 
geschikt instrument om vanuit de provincie sterker te kunnen sturen op gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen. De provincie Limburg wil hier echter niet aan; zij is één van de zeer weinige 
provincies die geen ruimteverordening heeft opgesteld. 
 
De provincie biedt in haar ruimtelijk beleid mogelijkheden voor ontwikkeling van de landbouw in 
combinatie met versterking van de omgevingskwaliteiten, o.a. via het instrument BOM+ 
(Bouwkavel Op Maat Plus). Dit instrument is recent overgegaan in het nieuwe Limburgse 
Kwaliteitsmenu. Essentie van dit Kwaliteitsmenu is dat de beoogde ontwikkelingen gepaard 
moeten gaan met een verbetering van de kwaliteit van de omgeving. Verbetering van de 

                                                      
25 Notitie voor Statencie Fysiek Domein, agendapunt 5.1 d.d. 18 juni 2010 
26 Notitie voor Statencie Fysiek Domein, agendapunt 5.1 d.d. 18 juni 2010 
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natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische of ruimtelijke kwaliteit. Dit ter compensatie van 
het door de ontwikkeling optredende verlies aan omgevingskwaliteit. 
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw volgens provinciaal beleid, zie  
Tabel 3 27. Overigens moet worden opgemerkt dat onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(2008) de gemeenten meer beleidsruimte hebben gekregen. Het POL is immers alleen nog 
voor de provincie zelf bindend. Aangezien de provincie geen eigen ruimteverordening kent, zijn 
onderstaande (boven)maten van bouwkavels niet afdwingbaar door de provincie.  
 
Tabel 3 Ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw (volgens provinciaal beleid) 
 
Oppervlakte bouwkavel 

Grondgebonden 

landbouw 

Niet-grondgebonden landbouw 

In Noord-, Midden – 

en Zuid-Limburg 

Glastuinbouw in Noord- en 

Midden-Limburg 

Intensieve 

veehouderij in 

Zuid-Limburg 

Overige niet-

grondgebonden 

landbouw 
Perspectief Uitbreiden Nieuw Uitbreiden Nieuw Uitbreiden Nieuw Uitbreiden Nieuw 

P1: Ecologische Hoofdstructuur Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

P2: Provinciale 

ontwikkelingszone groen 

BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

P3: Veerkrachtige 

watersystemen 

BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

BOM+: 

3 ha 

Nee BOM+: 1,5 

ha 

Nee BOM+: 1,5 

ha 

Nee 

P4: Vitaal landelijk gebied BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

BOM+: 

3 ha 

Nee BOM+: 1,5 

ha 

Nee BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

P5a: Ontwikkelingsruimte 

landbouw en toerisme 

BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

BOM+: 

3 ha 

Nee Nvt Nvt BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

P5b: Dynamisch 

landbouwgebied, projectvestiging 

glastuinbouw 

BOM+: 1,5 

ha 

Nee Ja, geen 

referentiemaat 

Ja, geen 

referentiemaat 

Nvt Nvt BOM+: 1,5 

ha 

Nee 

P5b: Dynamisch 

landbouwgebied, 

concentratiegebied glastuinbouw 

BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

BOM+: geen 

referentiemaat 

BOM+: geen 

referentiemaat 

Nvt Nvt BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

P5b; Dynamisch 

landbouwgebied, 

landbouwontwikkelingsgebied 

BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

BOM+: 3 ha Nee Nvt Nvt BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

P6: Plattelandskern BOM+: 1,5 

ha 

Nee BOM+: 3 ha Nee BOM+: 1,5 

ha 

Nee BOM+: 1,5 

ha 

Nee 

P8: Stedelijke ontwikkelingszone BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

BOM+: 3 ha Nee BOM+: 1,5 

ha 

Nee BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

P9: Stedelijke bebouwing BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

BOM+: 3 ha Nee BOM+: 1,5 

ha 

Nee BOM+: 1,5 

ha 

BOM+: 

1,5 ha 

 

                                                      
27 Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg dl II, tabel Ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw , 2008 
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Door de introductie van het BOM+ instrument is het begrip “bovengrens” komen te vervallen en 
vervangen door het begrip “referentiemaat”. De in tabel 5.1 genoemde maten zijn 
referentiematen. Een gemotiveerde afwijking van deze maten is mogelijk op basis van 
toepassing van het BOM+ principe. 
 
Nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrijven is alleen toegestaan na een ruimtelijke 
afweging en onder voorwaarde dat de agrarische bedrijven een bijdrage leveren aan de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Met het instrument BOM+ (nu dus Limburgs 
Kwaliteitsmenu) wordt veel mogelijk gemaakt, ook in landschappelijk kwetsbare gebieden als 
de P2- en P3-gebieden. Dit vraagt volgens de Milieufederatie om een goede en consequente 
toepassing van het Kwaliteitsmenu. Uit monitoringsrapportages van de provincie blijkt dat de 
(groene) tegenprestaties vaak niet conform de afspraken worden gerealiseerd. 
 
De ammoniakdepositie, hoewel in dalende lijn, blijft voorlopig vooral in grote delen van Noord- 
en Midden-Limburg nog veel te hoog om de natuurdoelen te halen. En de biodiversiteit gaat 
nog steeds achteruit, voor een belangrijk deel het gevolg van de steeds verder gaande 
schaalvergroting en intensivering van de landbouw.  
 
Ondanks de ingezette (technische) maatregelen ervaren omwonenden van (intensieve) 
landbouwbedrijven verschillende hinder. De huidige stankregels staan uitbreiding en 
nieuwvestiging van veehouderijbedrijven nog toe op relatief geringe afstand van woningen en 
andere stankgevoelige objecten. Gemeenten kunnen per geurverordening deze regels 
aanscherpen. Dit is echter helaas geen praktijk. 
In opdracht van de Ministers van VWS en LNV loopt momenteel een onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van intensieve veehouderij op omwonenden. De resultaten hiervan 
worden eind 2010 verwacht. 
 
De Stichting Natuur en Milieu formuleert het als volgt: “Bovenstaande tabel (tabel 3, van 
brochure Schoon, eerlijk en waardevol) laat kort en krachtig zien dat het huidige 
landbouwsysteem leidt tot het vergroten van het klimaatprobleem, overschrijding van 
milieugrenzen, aantasting van de nationale en internationale biodiversiteit, toenemende 
verrommeling van het Nederlandse landschap en toename van de concurrentie om schaarse 
landbouwgronden elders in de wereld. Het huidige beleid slaagt er niet in de landbouwpraktijk 
terug te brengen binnen haar milieugrenzen” 28. 
 
 
 

                                                      
28 Schoon, eerlijk en waardevol; Op weg naar een duurzame landbouw, Stichting Natuur en 
Milieu, 2009 
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6 Hoe wil de Milieufederatie dit bereiken? 

Met de Stichting Natuur en Milieu en anderen is de Milieufederatie Limburg van mening dat er 
een omslag in de landbouw nodig is. Op basis van de problemen,die de landbouw veroorzaakt 
(H 3), de gewenste ontwikkeling (H 4) en het tekort schietende vigerend beleid (H 5) volgen 
hieronder een aantal speerpunten en acties, waarmee de Milieufederatie aan de slag wil gaan 
om deze omslag te bewerkstelligen. 

6.1 Milieu en Klimaat 

Speerpunten: 
• Dier-standstill in Limburg: het aantal dieren per diergroep mag in Limburg niet  groeien, 

waarbij de meitellingen van 2010 als referentiepunt worden genomen;  
• Verduurzaming van de landbouw (voor definitie van duurzame landbouw, zie H 1). 
• Het sluiten van de kringlopen (waaronder de voer-mestkringloop), waarbij de schaal 

van de oplossing zoveel mogelijk wordt bepaald door de schaal van het probleem. 
 
Acties: 

• In overleggen over de Verordening Veehouderijen en Natura 2000 en andere 
overleggremia pleiten voor een dier-standstill; 

• Bij de uitwerking van het Verdrag van Roermond pleiten voor regionale alternatieven 
voor het invoeren van soja uit de Tropen; als dit niet lukt, dan aandringen op een 
compensatiefonds voor herstel van tropisch regenwoud; 

• Via de Mergellandcorporatie of andere agrarische samenwerkingsverbanden 
aandringen op uitvoering van maatregelen op bedrijfsniveau uit het project 
“Kaderrichtlijn Water in de praktijk” 29; 

• Via de Mergellandcorporatie of andere agrarische samenwerkingsverbanden 
aandringen op uitvoering van maatregelen op bedrijfsniveau uit het project “IwanH” 
(project onder leiding van de provincie om de nitraatconcentratie in het Zuid-Limburgse 
grondwater te verlagen); 

• Ondersteunen van de motie van Provinciale Staten van Limburg d.d. 4 juni 2010 om 
het aandeel biologische landbouw in Limburg te vergroten. Via activiteiten van de 
Mergellandcorporatie of andere agrarische samenwerkingsverbanden een bijdrage 
leveren aan het stimuleren van de biologische landbouw; 

• Politieke lobby (o.a. via activiteiten in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen). 
 
 

                                                      
29 Kaderrichtlijn Water in de praktijk, LLTB en Milieufederatie, juni 2006 
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6.2 Ruimte en Landschap 

Speerpunten: 
• Dier-standstill in Limburg; 
• Zuinig ruimtegebruik; 
• Tegengaan/opheffen verrommeling; 
• Concentratie niet-grondgebonden landbouw 

 
Acties: 

• In Commissie PiU (Platteland in Uitvoering) en andere overleggremia pleiten voor 
onderzoek naar vermindering aantal LOG’s; 

• In Bestuurlijk Overleg Glastuinbouw aandringen op concentratie glastuinbouw en sloop 
solitaire glasopstanden; 

• In PCOL en andere overleggremia aandringen op opstellen van provinciale 
ruimteverordening; 

• In Commissie PiU en PCOL pleiten voor terugdringing nieuwvestigings- c.q. 
uitbreidingsmogelijkheden van niet-grondgebonden bedrijven in verwevingsgebieden; 

• Bij beoordeling van gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen toezien op 
een juiste implementatie van het instrument Kwaliteitsmenu (BOM+) en via de 
achterban van de Milieufederatie toezien op een juiste toepassing van dit instrument in 
de praktijk; 

• Handhaving vragen bij achterwege blijven van een juiste toepassing van het instrument 
Kwaliteitsmenu (BOM+); 

• Bij beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplannen toezien op zuinig 
ruimtegebruik; 

• Zoeken naar projecten om verrommeling tegen te gaan c.q. te saneren; 
• Het belang van oprichting van een Landschapsfonds benadrukken in contacten met 

gemeenten (bestuurlijk, politiek) en andere organisaties; 
• Ondersteunen van initiatieven die het gebruik van in de regio geproduceerde 

landbouwproducten in de omliggende steden bevorderen. 

6.3 Natuur 

Speerpunten: 
• Dier-standstill in Limburg; 
• Toename biodiversiteit; 
• Robuuste en klimaatbestendige ecologische structuur. 

 
Acties: 

• Bekendheid geven aan de uitkomsten van het onderzoek van CLM en LEI naar 
innovatiemogelijkheden in de agrarische sector in en rondom Natura 2000-gebieden 
(dit onderzoek wordt gedaan in het kader van het programma “Ave N@tura 2000!”, 
waarbij de 12 Milieufederaties samenwerken aan het vergroten van het draagvlak voor 
Natura 2000, aan kwalitatief goede beheerplannen en aan een tijdige realisatie van de 
beheerplannen); 
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• In het kader van de uitwerking van het Verdrag van Roermond meedenken met/inbreng 
leveren in de herbegrenzing van de P1-, P2- en P3-gebieden, met als doel het 
realiseren in 2018 van een robuuste klimaatbestendige ecologische structuur in 
Limburg; 

• Inbreng leveren in de op te stellen Verordening Veehouderijen en Natura 2000 en 
implementatie hiervan in de beheerplannen voor de verschillende Natura 2000-
gebieden. In dit verband pleiten voor een dier-standstill in Limburg; 

• Beoordelen van Nb-wetvergunningaanvragen van agrarische bedrijven op 
schadelijkheid voor omliggende bos- en natuurgebieden. Eventueel voeren van 
juridische procedures passend binnen de randvoorwaarden van de Gedragscode. 

6.4 Gezondheid 

Speerpunten: 
• Dier-standstill in Limburg; 
• Geen negatieve beïnvloeding volksgezondheid door landbouw. 

 
Acties: 

• In verschillende overleggremia pleiten voor dier-standstill in Limburg; 
• Bij beoordeling van Wm-vergunningaanvragen voor intensieve veehouderijen ook het 

aspect volksgezondheid meenemen; 
• Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van 

intensieve veehouderij op omwonenden bezien of nog nadere acties nodig zijn. 
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