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Lesbrief

Landbouw in Nederland

Docentenhandleiding
Inhoud
Een groot deel van deze Geokrant is gewijd aan de Landbouwatlas van Nederland. Ook de lesbrief maakt hier gretig
gebruik van. In deze lesbrief gaat het vooral om de intensieve veehouderij op de zandgronden.
Een atlas betekent: kaarten. Vandaar dat in deze lesbrief
diverse kaartvaardigheden aan bod komen: kaartlezen,
kaartanalyse en kaartinterpretatie worden geoefend.
Redelijk spectaculair vinden wij het laatste deel van de lesbrief. Daar maken de leerlingen gebruik van een 3D-viewer
van het zandlandschap in Noordoost-Twente, met een
inzoom op de omgeving van Losser. Dat gebied bestaat uit
kleinschalig coulisselandschap, maar ook uit grootschalige
heideontginningen. Tijdens een virtuele tocht door dit landschap komen de leerlingen bij een aantal plaatsen vragen
tegen die ze moeten beantwoorden. Ook moeten ze een
aantal keren een filmpje bekijken. De kijkvragen daarbij
staan online. In de rubriek Vragen en tips op bladzijde 15
leest u hoe u de viewer moet binnenhalen en gebruiken.
Niveau
De lesbrief is geschreven voor de doelgroep 3 havo/vwo en
3 vwo en is goed te gebruiken bij deel 3 hoofdstuk 5 §14
(7e editie) of bij deel 3 hoofdstuk 5 § 3 (8e editie). U kunt de
lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor leerlingen is
de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op
die manier kunnen de leerlingen de kleurenversie gebruiken. Op het docentendeel van deze website vindt u de
antwoorden bij de opdrachten.

Tuinbouw is eigenlijk ook een vorm van akkerbouw, maar
dan op een speciale manier: de bedrijven zijn veel kleiner
dan akkerbouwbedrijven en per hectare grond wordt veel
meer kapitaal en arbeid gebruikt dan in de akkerbouw. Een
voorbeeld is de glastuinbouw, waar in verwarmde kassen
groenten en bloemen worden gekweekt. Ook in de openlucht worden tuinbouwgewassen geproduceerd, zoals fruit
en bloembollen. Hoewel er tegenwoordig ook in de tuinbouw allerlei soorten machines worden gebruikt, komt er
toch nog veel handwerk aan te pas.
Veeteelt is het houden van dieren voor producten zoals
melk, eieren, vlees, wol en huiden. In Nederland worden
de dieren vaak in grote stallen gehouden (varkens, kippen,
geiten). Melkkoeien lopen ’s zomers vaak in de wei. Op
sommige bedrijven verblijven de koeien dag en nacht in de
stal en wordt het voer (vooral gras en snijmaïs) met grote
machines aangevoerd.
Bij de intensieve veehouderij probeert een boer met de
inzet van veel kennis en kapitaal een zo hoog mogelijke productie te halen. Er worden veel dieren op een klein oppervlak gehouden. Vaak is er alleen grond nodig voor grote
stallen. Het veevoer wordt gekocht. Dit wordt geproduceerd
in veevoederfabrieken en door grote vrachtwagens op de
boerderij afgeleverd. De mest van de dieren wordt vaak
weer geleverd aan akkerbouwbedrijven of aan bedrijven die
snijmaïs verbouwen. Intensieve veehouderij wordt ook wel
bio-industrie genoemd.

Kaart 1

Verspreiding vleesvarkens

Leerlingenmateriaal
Inleiding
Deze lesbrief gaat over de intensieve veehouderij en het
landschap waar deze vorm van veeteelt veel voorkomt: het
zandlandschap.
Defenities
Het is goed om de belangrijkste begrippen die met landbouw te maken hebben nog eens op een rijtje te zetten.
Landbouw is een verzamelnaam voor de bestaansmiddelen
die te maken hebben met het produceren van voedsel. Dat
produceren gebeurt door gewassen te verbouwen of door
dieren te houden.
Akkerbouw is het verbouwen van voedselgewassen en
niet-eetbare gewassen. In Nederland worden voornamelijk
eetbare gewassen verbouwd, zoals aardappelen, suikerbieten en granen. Voorbeelden van niet-eetbare gewassen
zijn tabak, katoen en koolzaad. Dit soort gewassen wordt
weinig geteeld in ons land.
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Foto 2 Bulkauto met veevoer van CEHAVE

Opdracht 1
Bekijk kaart 1.
Op kaart 1 kun je zien waar de varkenshouderijen in Nederland zijn geconcentreerd.
a Beschrijf de spreiding van de vleesvarkens.
b In welke vier provincies is deze vorm van intensieve
veehouderij geconcentreerd?
c Welk landschap komt hier vooral voor? Zie hiervoor de
kaart Landschappen in de GB.
Kaart 4

Vijf Nationale Landschappen

Eeuwenlang was er, vooral op de zandgronden, sprake van
gemengde bedrijven: de boeren deden zowel aan akkerbouw als veeteelt. Tegenwoordig zijn de boeren op de
zandgronden vooral gespecialiseerd in veeteelt. Waarom
dat nodig was, lees je verderop in deze lesbrief.
De groei van de intensieve veehouderij heeft voor de bedrijven in veeteeltsector grote gevolgen gehad:
• Er verschenen grote stallen met voersilo’s. In gebieden
met veel intensieve melkveehouderijen wordt op de akkers bijna alleen nog maar snijmaïs verbouwd.
• Behalve vlees, melk of eieren produceren dieren ook
mest. Door de grote veedichtheid (heel veel dieren op
een klein oppervlak) ontstaat daardoor vaak stankoverlast. De mestoverschotten leiden ook tot andere milieuproblemen, zoals je verderop zult lezen.
• Door de grote veedichtheid is het gevaar van verspreiding van besmettelijke dierziektes groot. Het is belangrijk dat er hygiënisch wordt gewerkt en op de meeste
bedrijven worden zo weinig mogelijk mensen ‘van
buiten’ toegelaten.
Foto 3 Geitenhouderij

Opdracht 2
In het bij opdracht 1c bedoelde landschap tref je nogal wat
Nationale Landschappen aan.
Ga naar www.nationalelandschappen.nl/index.php.
a Zoek uit wat Nationale Landschappen zijn.
b Waarom zijn Nationale Landschappen ingesteld?
c Op kaart 4 zijn de Nationale Landschappen aangegeven.
Schrijf de namen van de genummerde Landschappen op.
Opdracht 3
Bekijk foto 2.
a Wat heeft foto 2 te maken met intensieve veehouderij?
b Het veevoederbedrijf CEHAVE/Agrifirm heeft een
belangrijke fabriek in Veghel (Noord-Brabant). Noem
twee redenen waarom die plaats geschikt is voor dit
soort industrie. Gebruik ook de atlas.
Opdracht 4
Bekijk foto 3.
In de winter en het voorjaar van 2009/2010 was deze vorm
van veehouderij negatief in het nieuws. Welk probleem
zorgde voor die negatieve berichtgeving?
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Opdracht 5
Welke twee belangrijke functies vervult de teelt van snijmaïs in de veehouderij?

Kaart 6a

Aantal NGE per bedrijf

Kaart 6b

Bedrijven met minder dan 5 ha

Grootte van de bedrijven
Als je de oppervlakte van de bedrijven in de intensieve
veehouderij vergelijkt met bijvoorbeeld die van akkerbouwbedrijven, dan beschikken de veehouderijbedrijven in het
algemeen maar over weinig grond. Hoe vergelijk je nu een
akkerbouwbedrijf met een bedrijf waar vleeskuikens worden gehouden? Het LEI (= Landbouw Economisch Instituut)
maakt hiervoor gebruik van het begrip NGE. NGE is de
afkorting van Nederlandse Grootte-Eenheid. Alle agrarische
activiteiten kunnen worden omgerekend in NGE. De teelt
van suikerbieten levert per ha veel meer werk en inkomen
op dan bijvoorbeeld het houden van een paar legkippen.
Een hectare suikerbieten is bijvoorbeeld 1,8451 NGE.
1000 legkippen is gelijk aan 2,6 NGE. NGE is dus een maat
waarmee de grootte van bedrijven wordt gemeten.
In tabel 5 zie je hoeveel NGE’s bepaalde gewassen en diersoorten ‘waard’ zijn.
Tabel 5

NGE’s voor een aantal gewassen en dieren

Gewassen/dieren

NGE

1 ha consumptieaardappelen

1,4437

1 ha suikerbieten

1,8451

1 ha wintertarwe

0,8099

1 vleeskuiken

0,0013

1000 vleeskuikens

1,3

1 legkip

0,0026

1000 legkippen

2,6

1 melkkoe

1,2042

1 vleesvarken

0,0437

100 vleesvarkens

4,37

1 melkgeit

0,1092

Opdracht 6
Gebruik tabel 5.
a Bereken uit hoeveel NGE’s een akkerbouwbedrijf
bestaat dat 25 ha consumptieaardappelen, 25 ha suikerbieten en 25 ha wintertarwe verbouwt.
b Hoeveel vleeskuikens moet een bedrijf hebben als het
even groot is als het bij vraag 6a bedoelde akkerbouwbedrijf?
c En hoeveel vleesvarkens?
d Leg uit waarom je beter gebruik kunt maken van NGE’s
dan van het aantal hectares om een akkerbouwbedrijf te
vergelijken met een vleesvarkenbedrijf.
Elke stip is 1 bedrijf

Opdracht 7
Bekijk de kaarten 6a en 6b.
a Wat valt op als je de provincie Noord-Brabant op beide
kaarten vergelijkt?
b Hoe verklaar je het grote aantal bedrijven met veel
NGE’s in deze provincie?

De Geokrant 68

9781111258696_Geo68.indd 8

09-09-10 08:52

9
Kaart 7a

Bedrijven kleiner dan 40 NGE

Elke stip is 1 bedrijf

Kaart 7b

Bedrijven groter dan 100 NGE

Schaalvergroting
Om te kunnen blijven concurreren met de landbouw in de
andere EU-landen en in de rest van de wereld, moeten de
boeren aan schaalvergroting doen. Schaalvergroting houdt
in dat je op een aantal manieren, afzonderlijk of in combinatie, je bedrijf zo verandert dat de opbrengst hoger wordt.
Schaalvergroting kan door mechanisatie. Dat is het proces
waarbij menselijke arbeid wordt vervangen door machines.
Voorbeelden zijn het gebruik van tractoren, voercomputers
en melkrobots in de melkveehouderij. In de pluimveehouderijen worden de kippen gevoerd met behulp van lange
voerkettingen die het voer door de stallen brengen. De kippen pikken het voer dan van de langzaam draaiende ketting
af. Daar komt geen handwerk meer aan te pas.
Meer NGE’s is ook een vorm van schaalvergroting. Dit kan
door meer grond per bedrijf of meer dieren per bedrijf. In
de akkerbouw en in de melkveehouderij zijn hierdoor veel
kleine bedrijven verdwenen. Zij hebben niet genoeg geld
voor dure investeringen. Dit proces gaat maar door. Elke
week stoppen vijftig boeren met hun bedrijf.
Verder is specialisatie een aspect van schaalvergroting.
Boeren richten zich dan uitsluitend op het houden van
melkvee of varkens of op akkerbouw. Ze hebben minder
machines nodig en de machines die ze hebben, worden veel
intensiever gebruikt.
Intensivering is ook een mogelijkheid. Hierbij wordt de
productie per dier of per hectare vergroot. Met andere
woorden: 1 NGE levert meer op. Dat zoiets de moeite waard
is, blijkt uit het volgende voorbeeld: Op een bepaalde melkveehouderij in Gorredijk (Friesland) bedroeg de productie
per koe in 1980 6.500 kg/jaar. In 2000 was dat gestegen tot
maar liefst 9.500 kg/jaar!
Foto 8

Een vorm van schaalvergroting

Elke stip is 1 bedrijf

Opdracht 8
Bekijk de kaarten 7a en 7b.
a In welke vier provincies vinden we relatief veel kleine
bedrijven?
b Wat is het bijzondere van de provincies Noord-Brabant
en Limburg als je naar het aantal grote bedrijven kijkt?
c Welke bedrijven komen daar veel voor?

Opdracht 9
a Bekijk foto 8. Welke vorm van schaalvergroting zie je op
de foto?
b Welke vorm van schaalvergroting heeft er plaatsgevonden op de melkveehouderij in Gorredijk?
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Schaalvergroting en het landschap
Je hebt al gelezen dat intensivering voor bedrijven grote
gevolgen heeft. Wanneer je uitzoomt naar het landschap
waarin die bedrijven zijn gevestigd, dan zie je dat de
schaalvergroting ook voor het landschap van grote betekenis is geweest.
Een goede verkaveling is belangrijk voor de moderne landbouw. Een kavel is een aaneengesloten stuk grond van een
gebruiker dat begrensd wordt door wegen, waterlopen of
kavels van andere gebruikers. Een kavel bestaat vaak uit
meerdere percelen. Een ideale verkaveling houdt in dat een
agrarisch bedrijf één kavel heeft. Akkerbouwers in Flevoland hebben vaak een ideale verkaveling: ze hebben hun
kavel dan verdeeld in een aantal afzonderlijke percelen,
waarop ze verschillende gewassen verbouwen.
Om een betere verkaveling te krijgen, kan er ruilverkaveling
plaatsvinden: hierbij ruilen de boeren onderling stukken
grond, zodat de verkaveling beter wordt. Op de kaarten 9a
en 9b zie je wat het resultaat is van een aantal ruilverkavelingen tussen 1959 en 2009.
Door de schaalvergroting komen bepaalde waardevolle
landschapselementen onder druk te staan: bijvoorbeeld de
houtwallen die vanouds voorkomen in het zandlandschap.
Doordat in de intensieve veehouderij het aantal NGE’s per
bedrijf groeit, neemt ook de hoeveelheid geproduceerde
mest toe. De mest bevat vooral stikstofverbindingen
(nitraten) en fosforverbindingen (fosfaten). Zandgrond kan
door zijn grove korrelstructuur maar weinig van die stoffen
opnemen. Zo ontstaat een vermesting van de bodem, het
grondwater en het oppervlaktewater. Veel planten kunnen
daar niet tegen en verdwijnen. Een voorbeeld zijn heidevelden: deze vergrassen op den duur doordat heide niet van
een voedselrijk milieu houdt en gras wél.
Kaart 9a

Verkaveling 1959

Kaart 9b

Verkaveling 2009

Opdracht 10
Bekijk de kaarten 9a en 9b.
a Vul tabel 10 in met behulp van de kaarten 9a en 9b.
b Waarom kon De Wilt zijn kavel ten noordwesten van
Heusden sowieso niet behouden?
c Wat is er tussen 1959 en 2009 verbeterd aan de ligging
van de boerderijen?
d Wie heeft er volgens jou in 2009 het best verkavelde
bedrijf? Motiveer je antwoord.
Tabel 10
Eigenaar

Aantal kavels in 1959 en in 2009
Aantal kavels 1959

Aantal kavels 2009

Luijben
V.d. Staak
De Wilt
Jan Buijs
Arjen Buijs
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Kaart 11

Nitraat bovenste grondwater

Kaart 12

Aantal ESU per bedrijf

Kaart 13

Aantal ESU per arbeidskracht

Opdracht 11
Bekijk kaart 11.
a In welk landschap is het probleem van de vermesting
van het grondwater het grootst?
b Geef daarvoor een natuurlijke en een menselijke verklaring.
De Nederlandse landbouw op Europese schaal
Door het lidmaatschap van de EU moeten de Nederlandse
boeren concurreren met hun EU-collega’s. Het aantal ESU’s
per bedrijf en per arbeidskracht geeft aan of per werknemer
een goed inkomen kan worden gehaald.
ESU betekent European Size Unit. Dit is een Europese standaardmaat voor de economische omvang van een bedrijf.
1 ESU is ongeveer gelijk aan € 1400 toegevoegde waarde.

Opdracht 12
a Leg uit waarom het lidmaatschap van de EU belangrijk
is voor de concurrentie van de Nederlandse boeren.
Bekijk de kaarten 12 en 13.
b Beschrijf de positie van de Nederlandse landbouwbedrijven en van de werknemers binnen de EU in vergelijking
met die in de overige EU-landen.
c Waar liggen de EU-landen met de zwakste agrarische
sector? Hoe verklaar je dat?
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Kaart 14
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Pluimvee

Opdrachten bij de landschapsviewer
Afbeelding 16

Beeld uit de landschapsviewer

Je bent nu aan het eind van het eerste deel van de lesbrief.
Voor het tweede deel heb je de computer nodig.

Kaart 15

Varkens

Bekijk afbeeldingen 16 en 17.
Dit zijn beelden uit een zogenoemde landschapsviewer: een
computerprogramma waarmee je virtueel een landschap
kunt bekijken. Met de knoppen op het scherm kun je naar
links en naar rechts kijken, maar ook naar voren en naar
achteren, en omhoog en omlaag. Je kunt dus driedimensionaal door het landschap gaan.
Ga op internet naar www.thiememeulenhoff.nl/landschapsviewer en klik op de link om de landschapsviewer te downloaden.
In de viewer staan cijfers. Deze cijfers horen bij opdrachten.
De opdrachten staan in een apart bestand. Dit bestand met
opdrachten moet je gelijktijdig met de landschapsviewer
openen. Op internet staat ook een korte handleiding bij de
landschapsviewer.

Opdracht 13
Bekijk de kaarten 14 en 15.
a Noem vier gebieden binnen de EU waar hoge concentraties pluimvee worden aangetroffen.
b Noem zeven gebieden waar de varkenshouderij is
geconcentreerd.
c Wat betreft pluimveevlees, eieren en varkensvlees
produceert Nederland veel meer dan voor eigen gebruik
nodig is. Waar blijft dat overschot?
d Als je kijkt naar de intensieve veehouderij in Nederland
is het dan goed dat ons land lid is van de EU? Verklaar je
antwoord.
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Afbeelding 17

Landschapsviewer
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