
de vier c a ses tudygebieden : l andbouw

De keuze van de casestudygebieden
Voor de markt in landbouwgrond hebben we onderzoek verricht in een 
viertal casestudygebieden. Deze casussen moeten leiden tot verdieping van 
en kleur geven aan de reeds bekende informatie uit literatuuronderzoek en 
interviews.
 Alle transacties in de gebieden in de periode 1998–2004 (1e kwartaal) zijn 
opgevraagd bij het Kadaster en op basis van deze informatie is een selectie 
gemaakt van bij individuele transacties betrokken actoren. Bij deze actoren is 
een interview afgenomen aan de hand van een vooraf overlegde vragenlijst, 
waarbij is ingegaan op de verschillende aspecten die de keuze van de actoren 
mogelijk hebben beïnvloed (en die ook de paragraafindeling van dit hoofd-
stuk is). Daarnaast zijn de door de notaris opgemaakte akten opgevraagd en 
zijn er interviews afgenomen bij sleutelpersonen.
 We hebben gekozen voor gebieden met (hoofdzakelijk) akkerbouwgrond. 
Deze gebieden kennen altijd de alternatieve aanwending ten behoeve van 
melkveehouderij terwijl dit andersom voor grasland niet geldt. We hebben 
een zo groot mogelijke diversiteit van gedrag van actoren willen onderzoe-
ken en daarom hebben we gekozen voor een spreiding van de casestudy-
gebieden over marktsituaties en over het land. 

Uiteindelijk is gekozen voor de volgende gebieden:
· Biesbosch (Noord-Brabant): een gebied met goede agrarische 

gebruiksmogelijkheden en met grote groen/blauwe claims (ehs en 
verhoging veiligheid tegen overstromingen middels Ruimte voor de 
Rivier);

· Schouwen-Duiveland (Zeeland): een gebied met goede agrarische 
gebruiksmogelijkheden en grotendeels zonder claim (met uitzondering 
van de ‘randen’ van het eiland);

· Zuidplaspolder (Zuid-Holland): een gebied met goede agrarische 
gebruiksmogelijkheden en met grote claims vanuit de stedelijke 
invloedsfeer (wonen, werken, recreatie) en de glastuinbouw;

· Smilde (Friesland/Drenthe): een gebied met beperkte agrarische 
mogelijkheden en zonder claim. 
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model en vindt dan ook niet of nauwelijks plaats. Ook biedt de overheid geen 
toeslagen om de grond uit handen van de eigenaar ‘te breken’, ook niet als dit 
het proces aanzienlijk zou versnellen. Dit gebeurt wel voor het verkrijgen van 
grond voor de woonfunctie. Sinds kort komt wel een andere beheersituatie 
van de grond, omdat de regering ervoor gekozen heeft haar aankoop te ver-
vangen door beheersubsidies: de zittende eigenaren (boeren, landgoedeige-
naren) zijn dan verantwoordelijk voor een stukje natuurbeheer.

Naast grond voor natuur koopt de overheid grond aan voor de ruimteclaim 
voor water, die nodig is om de bevolking te beschermen tegen wateroverlast 
en overstromingen. Vanaf het eerste begin dat er gezocht wordt naar loca-
ties, is er bij dergelijke plannen een invloed op de markt en de bedrijfsvoe-
ring. Op de markt zullen minder kopers geïnteresseerd zijn in een stuk grond 
zolang niet duidelijk is wat er in de nabije toekomst voor te verwachten valt. 
Onzekerheid is ook van invloed op de bedrijfsvoering, omdat onduidelijk is of 
investeringen nog wel zullen renderen. 
 Grond voor uitbreiding van wonen en werken wordt aangekocht door 
gemeenten. In toenemende mate ondervinden gemeenten concurrentie van 
projectontwikkelaars en speculanten die grondposities innemen op woning-
bouwlocaties. Hierdoor stijgen de prijzen die boeren voor hun grond kunnen 
vragen en nemen de marges af die er zitten bij de realisatie van woningen. 
Deze praktijk zorgt voor de noodzaak van herdefiniëring van de gemeente-
lijke werkwijze van een actief grondbeleid naar een meer faciliterend grond-
beleid. Verder zijn gemeenten weinig actief op de agrarische grondmarkt; dit 
in tegenstelling tot de grondmarkt voor bedrijventerreinen, zoals we in het 
volgende hoofdstuk zullen zien.
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De Biesbosch is ontstaan met de St. Elisabethsvloed 
in 1421. Het gebied is met name bekend om zijn stel-
sel van kreken. Dit deel met kreken is een Nationaal 
Park. Daarnaast bestaat de Biesbosch uit landbouw-
gebied, met name in het noordoostelijke deel van het 
onderzoeksgebied. De vruchtbare bodem van rivier-
klei is ontstaan door overstromingen van de rivieren 
in deze delta. Deze gebieden zijn ingepolderd. Door 
het omringende water is het een relatief besloten 
gebied. Sommige delen (ook landbouwpolders) zijn 
enkel over het water toegankelijk. 
 Veel plaatsen kenmerken zich door de combinatie 
van een relatief dunne vruchtbare toplaag met een 
waterdoorlatende ondergrond van zand. Dit heeft 
als voordeel dat de grond goed waterdoorlatend is, 
maar ook dat er in een warme en droge zomer droog-
teverschijnselen kunnen optreden. 
 De Biesbosch is grootschalig verkaveld. Van 
oudsher wordt er geboerd door akkerbouwers, die 
pachten van Domeinen of incidenteel van een insti-
tutionele belegger. De laatste jaren hebben veel van 
deze boeren de grond van Domeinen kunnen kopen. 
Ook zijn er melkveehouders van elders die hier van 
Domeinen of van andere eigenaren grond hebben 
gekocht en er zich hebben gevestigd.
 Het gebied kent vele claims voor andere groene 
en blauwe functies. In het westelijk deel van het 
gebied ligt een grote claim voor de Ecologische 
Hoofdstructuur (ehs). Veel van dit gebied is al 
bestaande natuur en wordt door Staatsbosbeheer 
beheerd of is reservaatsgebied waar boeren vee 
laten grazen. Natuurontwikkeling vindt in het noord-
westen (Noordwaard) plaats. De grond hiervoor is 
grotendeels aangekocht door de Dienst Landelijk 
Gebied (dlg). Dit ging niet altijd even eenvoudig; 

het hele onderhandelings- en aankoopproces heeft 
bijna tien jaar in beslag genomen. In het zuidoosten 
wordt een gebied (Aakvlaai) ingericht voor recreatie 
dat het natuurdeel van de Biesbosch moet ontlasten.
In de Biesbosch bevinden zich drie grote drink-
waterspaarbekkens, die eigendom zijn van het 
Waterwinningsbedrijf. Er zijn plannen geweest 
voor een vierde en zelfs een vijfde spaarbekken (op 
landbouwgrond), maar die zijn nu van de baan. Op 
de locatie van het vierde spaarbekken zal natuur-
ontwikkeling plaats vinden en die is onlangs aan het 
Nationale Park toegevoegd (De Zuiderklip). 
 Ook het project Ruimte voor de Rivier dat over-
stromingen van de rivieren moet tegengaan kent 
de hele Biesbosch als zoekgebied. Het is nog niet 
bekend in welke mate dit project gaat leiden tot 
grondaankopen door de overheid of dat er gewerkt 
gaat worden met beheersovereenkomsten, maar wel 
dat het een grote impact zal hebben op de bedrijfs-
voering. Afhankelijk van de variant die gekozen 
wordt zal er in grote delen namelijk geen akkerbouw 
meer mogelijk zijn, of zal de landbouw helemaal 
verdwijnen. Mogelijk is het gebied ook geschikt voor 
zandwinning. De vergunningen hiervoor worden tot 
op heden echter niet door de provincie afgegeven.
 Door de vele plannen en claims in het gebied is er 
veel onzekerheid op de grondmarkt. Een aantal ten 
behoeve van de ehs nog maar recent verplaatste 
boeren liggen nu in het gebied voor Ruimte voor 
de Rivier. Zodra er duidelijkheid ontstaat over de 
plannen voor Ruimte voor de Rivier is de overheid 
naar verwachting de enige overgebleven koper. De 
onderhandelingen over de prijs voor de grond, de 
beheersvergoedingen en de schadeloosstelling kun-
nen dan starten.

Figuur 19. Grondeigendom en transacties Biesbosch

Figuur 20. Beleid Biesbosch

Bron: Kadaster/bewerking rpb

Bron: Nieuwe kaart van Nederland/bewerking rpb
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De markt voor landbouwgrond/casestudygebieden 

biesbosch

Provincie Noord-Brabant

Gemeenten Drimmelen en Werkendam

Landbouwgebieden en grond-

prijzen (2003) 

Zuidelijk veehouderijgebied (22.100 €/ha); Zuidwestelijk 

akkerbouwgebied (22.200 €/ha)

Grondmobiliteit 1998–2003 2,5% per jaar. Gemiddelde oppervlakte: 15,5 ha. Gemiddeld 

aantal percelen: 16 percelen/jaar

Grootste kopers Staatsbosbeheer, Familie Vonk Noordegraaf, 

Recreatiecentrum Sint Hubertushoeve, Familie Kodde,  

Van Capellen Stichting
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Het onderzoeksgebied Schouwen bestaat uit het 
westelijke deel van Schouwen-Duiveland, met 
uitzondering van het duinengebied en de vroon-
gronden in het uiterste westen. De landbouwkundig 
moeilijk bewerkbare gronden liggen langs de zuid-
kust van het eiland; de betere, ‘zwaardere’, gronden 
liggen in het hart van het gebied. Over het algemeen 
kent het gebied goede agrarische gebruiksmogelijk-
heden. 
 Na de watersnoodramp van 1953 is er veel grond 
uitgegeven voor zogenaamde ‘saneringsbedrijven’, 
met een omvang van 18 hectare per bedrijf. Dit is te 
klein voor een rendabele hedendaagse bedrijfsvoe-
ring: boeren zijn inmiddels gestopt, hebben gekozen 
voor een neventak (kamperen bij de boer kun je bij 
veel bedrijven in het gebied), of zijn veel intensiever 
gaan boeren.
 In het gebied is een beperkte claim van andere 
functies, met uitzondering van de zuidkust en het 
westen. In 1999 is een landinrichting gestart: langs 
de zuidkust vindt natuurontwikkeling plaats (‘Plan 
Tureluur’) en gebieden in het westen worden 
geschikt gemaakt voor recreatie. Hier vinden  

recreatiebedrijven die uitgeplaatst worden uit het 
duinengebied een plek. In totaal heeft dlg een taak-
stelling van 800 hectare in het gebied. Dit is inmid-
dels allemaal aangekocht, maar er moet in een aantal 
gebieden nog geruild worden. Rondom Zierikzee 
heeft de gemeente grond gekocht voor bedrijventer-
reinen en woningbouw. Ook projectontwikkelaars 
hebben hier grondposities ingenomen. 
 Op de agrarische grondmarkt is het na de drukke 
periode van het begin van de landinrichting, momen-
teel rustig. In het oosten van het gebied staat meer 
te koop dan in het westen. De afgelopen jaren heeft 
er veel schaalvergroting plaatsgevonden en heb-
ben agrariërs (vaak melkveehouders) van elders 
grond gekocht. Het inplaatsen van intensieve 
veehouderij wordt in de bestemmingsplannen niet 
toegestaan. Onder invloed van de subsidiemoge-
lijkheden van de rijksoverheid en de landinrichting 
zijn er de laatste jaren veel kavelruiltransacties met 
meerdere eigenaren in gang gezet. Makelaardij 
AcvastVanderSlikke vervult hierin een centrale rol 
en heeft een groot deel van de markt (inclusief regu-
liere transacties) in handen.

De markt voor landbouwgrond/casestudygebieden 

schouwen

Provincie Zeeland

Gemeente Schouwen-Duiveland

Landbouwgebieden en grond-

prijzen (2003) 

Zuidwestelijk akkerbouwgebied (22.200 €/ha)

Grondmobiliteit 1998–2003 7,4% per jaar. Gemiddelde oppervlakte: 8,0 ha. Gemiddeld 

aantal percelen: 93 percelen/jaar

Grootste kopers Familie de Ruijter, Familie Hoogenboom, Familie Stolpe, 

Vereniging Natuurmonumenten, Familie Padmos

Figuur 21. Transacties Schouwen

Figuur 22. Beleid Schouwen

Bron: Kadaster/bewerking rpb

Bron: Nieuwe kaart van Nederland/bewerking rpb
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De Zuidplaspolder ligt tussen Rotterdam, Gouda-
Waddinxveen en Zoetermeer. De polder was eerst 
een plassengebied, dat is ontstaan door afgraving 
van veen voor turfwinning. In de 19e eeuw is het 
gebied drooggelegd en is de, zeer laaggelegen, pol-
der ontstaan. In het zuidelijk deel is de bodemdaling, 
door inklinking van het veen, aanzienlijk. De polder 
is rechthoekig verkaveld met lange smalle perce-
len. Het zuidelijk gedeelte van de polder bestaat uit 
veengronden (minder geschikte landbouwgrond); 
het noordelijk gedeelte uit kleigronden (goede land-
bouwgrond). 
 De landbouw bestaat van oudsher uit akker-
bouw in het noorden en grondgebonden veeteelt 
in het zuiden. De afgelopen 30 jaar is daar een snel 
groeiende bedrijfstak bijgekomen: de glastuin-
bouw. Deze is vooral gelokaliseerd in het midden-
gebied, Nieuwerkerk-Zevenhuizen-Moerkapelle. 
Momenteel is er ongeveer 400 hectare aan glastuin-
bouw. In 1995 is in vrijwel het hele gebied voor de 
landbouw een landinrichting gestart. 
 Er zijn heel veel plannen en ruimteclaims voor het 
gebied. Het gebied valt sinds de Vijfde Nota en Nota 
Ruimte buiten de begrenzing van het Groene Hart 
en is aangeduid als zoekgebied voor woningbouw en 
glas. Het is daarmee de belangrijkste nieuwe ruimte-
lijke uitbreidingslocatie van Zuid-Holland. 

In het noordelijk deel zijn er al langer plannen voor 
het Bentwoud, een groot natuur- en recreatiege-
bied. Gemeenten, provincie, Rijk en maatschap-
pelijke organisaties (23 partijen) hebben zich ver-
enigd in de Driehoek r zg-Zuidplas en hebben een 
Interregionale Structuurvisie opgesteld: er ligt een 
grote opgave van 200 hectare glastuinbouw, 15.000–
30.000 woningen, 150–350 hectare bedrijventerrein 
en 2000–2500 hectare groen en blauw. Provincie 
en zes gemeenten hebben in 2004 een grondbank 
opgericht.
 De grondverwerving door marktpartijen liep 
al ver vooruit op de plannen van de overheden. 
Projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en spe-
culanten hebben de afgelopen jaren op grote schaal 
gronden aangekocht. Bouwers en beleggers hadden 
bovendien al een gezamenlijke grondbank opge-
richt. De marktpartijen verwerven zich hiermee een 
positie aan de onderhandelingstafel. Door de grote 
vraag zijn de agrarische grondprijzen hoog, wat leidt 
tot strategisch gedrag bij boeren: een grondpositie 
betekent macht en een goed pensioen. Ze zijn daar-
door terughoudend in het verkopen van grond en ze 
kunnen voorwaarden stellen bij verkoop, zoals het 
ontvangen van een extra bedrag bij een toekomstige 
bestemmingswijziging.
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zuidplaspolder

Provincie Zuid-Holland 

Gemeenten Rijnwoude, Waddinxveen, Gouda, Moordrecht, 

Nieuwerkerk a/d IJssel, Rotterdam, Zevenhuizen-

Moerkapelle en Bleiswijk

Landbouwgebieden en grond-

prijzen (2003)

 Westelijk Holland (22.700 €/ha); Hollands/Utrechts  

weidegebied (19.100 €/ha)

Grondmobiliteit 1998–2003 10,0% per jaar. Gemiddelde oppervlakte: 5,3 ha. Gemiddeld 

aantal percelen: 127 percelen/jaar

Grootste kopers Familie van der Torren, Gemeente Rotterdam,  

Fa. Gebr. J.J. en A.J. Duijndam, Grondbank Zuidplaspolder 

(marktpartijen), am Grondbedrijf bv

Figuur 23. Grondeigendom en transacties Zuidplaspolder

Figuur 24. Beleid Zuidplaspolder

Bron: Kadaster/bewerking rpb

Bron: Nieuwe kaart van Nederland/bewerking rpb
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Het studiegebied in Drenthe ligt tussen Assen 
en Beilen, ten westen van de spoorlijn. Een klein 
deel, bij Appelscha, is onderdeel van de provincie 
Friesland. Het gebied waaruit Smilde is ontstaan, was 
enige eeuwen geleden een ontoegankelijk oord van 
moerassen, plassen, hoogveen en heide afgewis-
seld op enkele hogere gedeelten door bos en zand-
verstuivingen. Het gebied werd vanaf de 17e eeuw 
ontveend en in 1770 werd de Drentse Hoofdvaart 
gegraven om de noordelijker gelegen veengebieden 
te ontsluiten. De langgerekte verkaveling, rechte 
kanalen en het nederzettingspatroon met lintbebou-
wing maken het tot een karakteristiek landschap. In 
het oosten liggen de zand-, heide-, en bosgebieden 
het Witterveld en het Hijkerveld; in het noordwes-
ten ligt het unieke veengebied van Fochteloo. 
 Het is van oudsher geen rijk landbouwgebied. 
Het gemengde bedrijf overheerste met een vrij 
extensief bouwplan. De introductie van kunstmest 
maakte intensiever gebruik van de grond mogelijk. 
Het is voornamelijk akkerbouw (aardappels, bieten, 
graan), veeteelt komt minder voor en intensieve 
veehouderij nauwelijks. De landbouw is groot-

schaliger geworden en men is de afgelopen jaren 
op zoek gegaan naar nieuwe gewassen om te telen, 
zoals lelies of pompoenen. De agrarische sector is 
een belangrijke economische pijler van de gemeente 
Midden-Drenthe.
 Er zijn geen grote ruimteclaims voor het gebied. 
Stadsuitbreiding van Assen in zuidwestelijke richting 
wordt beperkt door het bestaande natuurgebied 
Witterveld en het circuitpark Assen. Aankopen 
voor natuur zijn vooral gelokaliseerd bij bestaande 
natuurgebieden, zoals het Fochteloër veen. Defensie 
heeft gronden aangekocht nabij het schietgebied 
Witterveld. Een groot landinrichtingsproject in het 
oostelijk deel van het studiegebied is bijna afgeslo-
ten.
 De agarische grondmarkt in het gebied is zeer 
ontspannen. De afgelopen jaren is er sprake van een 
dalende markt en een geringe grondmobiliteit. De 
prijzen zijn gedaald naar onder de twee euro per 
vierkante meter voor los land (informatie agarisch 
makelaar). Boeren die willen uitbreiden zijn veel 
meer geïnteresseerd in het kortdurend pachten of 
huren van land dan het kopen.

De markt voor landbouwgrond/casestudygebieden 

smilde

Provincies Drenthe, Friesland

Gemeenten Assen, Midden-Drenthe en Ooststellingwerf

Landbouwgebieden en

grondprijzen (2003) 

Veenkoloniën en Oldambt (14.600 €/ha); Noordelijk  

weidegebied (17.000 €/ha)

Grondmobiliteit 1998–2003 2,9% per jaar. Gemiddelde oppervlakte: 4,8 ha. Gemiddeld 

aantal percelen: 60 percelen/jaar

Grootste kopers Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Defensie, Familie 

van der Werff, Maatschap R., S. en A. Jorritsma, Fortis 

(amev)

Figuur 25. Transacties Smilde

Figuur 26. Beleid Smilde

Bron: Kadaster/bewerking rpb

Bron: Nieuwe kaart van Nederland/bewerking rpb
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Figuur 27. Ontwikkeling aantal verhandelde percelen naar studiegebied (1998–2003)

Bron: Kadaster/bewerking rpb

Figuur 28. Verdeling oppervlakte transacties naar studiegebied (1998–2003)

Bron: Kadaster/bewerking rpb
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Figuur 29. Verdeling bodemgebruik naar studiegebied (2000) (ha)

Bron: cbs/bewerking rpb

L11

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000
Landbouw

Glastuinbouw

Water

Bos, natuur en recreatie

Stedelijk gebied 
en infrastructuur

SchouwenSmildeZuidplaspolderBiesbosch

De markt voor landbouwgrond/casestudygebieden 

Landbouw

Glastuinbouw

Water

Bos, natuur en recreatie

Stedelijk gebied en 

infrastructuur

Schouwen

Smilde

Zuidplaspolder

Biesbosch

> 15 ha

10–15 ha

5–10 ha

1–5 ha

< 1 ha

%

ha

98 




